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Op 23 februari 2013 bestaat de NVVE veertig jaar. De strijd voor hulp bij een
menswaardig levenseinde op verzoek begon twee dagen nadat huisarts mevrouw Postma was veroordeeld tot een week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar voor de euthanasie die zij op 19 oktober
1971 had gegeven aan haar moeder.
De moeder van Postma had op 14 september 1971 een ernstige beroerte
gehad en wilde niet meer verder leven. Ze vroeg om de dood. Haar dochter
gaf haar moeder na lang wikken en wegen een injectie met ongeveer 200
milligram morfine. De rechtbank veroordeelde haar uiteindelijk, maar de Nederlandse bevolking steunde Postma al lang voordat de rechtszaak diende.
Daags na kerst 1972 lekte via De Telegraaf een gerechtelijk vooronderzoek
uit. Een oproep van Klazien Sybrandy in het plaatselijke blad Aanpakken in
Noordwolde, de woonplaats van Postma, bracht een lawine aan steunbetuigingen. Waar Klazien ongeveer 150 handtekeningen verwachtte, kwamen er
2800! Internationale belangstelling van radio en tv – in die tijd een volstrekt
unicum – zette de kwestie definitief op de agenda.
Het protest kreeg een vervolg in de oprichting van een werkgroep, onder
leiding van opnieuw Klazien Sybrandy. We schrijven dan 19 januari 1973.
Een maand later was de oprichting van de NVVE een feit. Sindsdien is de
NVVE niet meer weg te denken uit het debat over het zelfgewilde levenseinde met hulp van een arts. Een rij wapenfeiten volgde. Artsen hadden de
moed om hun nek uit te steken, wat een aantal moest betalen met een
strafproces. De impact daarvan op henzelf en hun gezin was elke keer
enorm. Maar de ontwikkelingen kwamen er wel mee verder.
Tegenwerking is er vanzelfsprekend ook geweest. Onder aanvoering van
christelijke partijen is legalisering van euthanasie jarenlang vertraagd. Partijen werden systematisch aan de ketting van de christelijke moraal gelegd
en geen methode werd onbenut gelaten. In 1989 leek een wetsvoorstel van
D66 kans te maken, maar tussen twee data van parlementaire behandeling
viel het toenmalige Kabinet-Lubbers over reiskostenvergoeding – hoe bizar
kan de noodrem zijn.
De ontwikkelingen waren echter niet te keren en zoals genoegzaam bekend
stemde de Tweede Kamer in 2000 voor het wetsvoorstel euthanasie en
werd de wet in 2002 van kracht. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor de
toenmalige minister Els Borst, die met kennis van zaken en grote betrokkenheid en tact een beduidende parlementaire meerderheid voor deze wet wist
te winnen.
Nu, tien jaar verder en veertig jaar na de oprichting van de NVVE, zien we dat
de ruimte die de wet biedt steeds beter wordt benut en minder mensen met
hun verzoek in de kou blijven staan. Ook mensen die kort nadat de euthanasiewet van kracht werd nog niet in aanmerking kwamen voor deze hulp,
krijgen die nu wel.
De inhoudsopgave van dit jubileumnummer vertelt het verhaal met artikelen
over een psychiater die hulp gaf aan een jonge psychiatrische patiënt, een
dementerende vrouw die stervenshulp kreeg en een uitgebreid artikel over
de praktijk van de Levenseindekliniek. Deze kliniek is in 2012 opgericht en
biedt uitkomst voor mensen die bij hun eigen arts geen gehoor krijgen voor
hun verzoek om euthanasie. Daarnaast is er een opiniërend artikel over de
uitdrukkelijk positieve houding van de huidige regering ten aanzien van verruiming van toepassing van euthanasie, zelfs met de bereidheid om de regelgeving eventueel aan te passen.
In veertig jaar is heel veel bereikt. Maar er blijft ook nog veel te doen. Bij
de NVVE blijven schrijnende situaties binnenkomen van mensen die in de
steek zijn gelaten. Hulp bij het zelfgewilde sterven is nog teveel een gunst
en te weinig normaal. Hier is nog veel winst te behalen. Veertig jaar NVVE
hebben geleerd dat een niet aflatende inzet het verschil kan maken. n
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TABEL 1 HULPVERZOEKEN Gerangschikt naar
aandoening

•
•
•
•

Somatisch
Voltooid leven
Dementie
Chronische psychiatrie

52%
10%
7%
31%

TABEL 2 Stand van zaken PER 1-11-2012

•
•
•
•
•
•
•
•

Triage (in behandeling)
37%
Afgewezen
21%
Afgesloten
6%
Overleden
12%
Euthanasie eigen arts
6%
Euthanasie Levenseindekliniek arts
4%
In behandeling Levenseindekliniek team 6%
Wachtlijst
8%

TABEL 3 EUTHANASIE VERSUS HULP BIJ ZELFDODING
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Levenseindekliniek		

•
•

Euthanasie

71%

Hulp bij zelfdoding

29%
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Landelijk

•
•

Euthanasie
Hulp bij zelfdoding

95%
5%

In eerste acht maanden 456 hulpverzoeken

LEVENSEINDEKLINIEK VERLEENT VAKER
HULP BIJ ZELFDODING DAN EUTHANASIE
Op initiatief van de NVVE is op 1 maart 2012 de Levenseindekliniek geopend, om mensen te helpen die van hun
eigen arts geen hulp krijgen bij een waardig levenseinde. Mits aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan, kan een
Levenseindekliniek team mensen helpen te sterven. De kliniek opereert sinds 1 november los van de NVVE. In de
eerste acht maanden van haar bestaan kreeg de kliniek 456 verzoeken om hulp.
door Leo Enthoven
Om een
Sinds
1 maart
verzoek
2012
om is
euthanasie
de Levenseindekliniek
in te dienen moeten
actief. De
pa- kliniek
Zorgvuldig
biedt onderzoek
mensen die met hun doodswens geen gehoor
tiënten een aanvraagformulier invullen. Dit wordt op ver- Als de papieren kloppen, de patiënt aan alle voorwaarden
zoek toegestuurd of kan via de website www.levenseinde- lijkt te voldoen en bij de eigen arts geen gehoor vindt,
kliniek.nl online worden ingevuld. Tegelijk moeten zij een voert een verpleegkundige een oriënterend gesprek. Vermachtiging meesturen zodat de medische gegevens bij de volgens wordt aan de patiënt een team van de Levenseinbehandelend arts kunnen worden opgevraagd. Het is mo- dekliniek toegewezen. Zo’n team bestaat uit een arts en
gelijk derden (familieleden, vrienden, een arts) bij de aan- een verpleegkundige. Zij voeren met de patiënt meerdere
melding in te schakelen.
gesprekken en bouwen zo een band op. Ook praat het
Een triagist (triage = beoordeling, selectie, rangschikking) team met de behandelaar(s).
beoordeelt alle aanvragen. Afwijzing kan om verschillende De volgende stap is het inschakelen van een SCEN-arts
redenen:
(Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) en
• de machtiging ontbreekt
eventueel een extra consult van bijvoorbeeld een psychia• er is geen actueel euthanasieverzoek
ter. Als het team van de kliniek tot de overtuiging komt dat
• de patiënt heeft euthanasie nimmer met zijn (huis)arts het euthanasieverzoek gerechtvaardigd is en aan alle
besproken
voorwaarden voldoet, volgt bespreking binnen het multi• de patiënt voldoet niet aan de wettelijke criteria
disciplinaire team van de Levenseindekliniek en, na groen
Een voorbeeld van zo’n afwijzing is het geval van een vrouw licht, de euthanasie.
met een borderline persoonlijkheidsstoornis die al twintig Een arts van de Levenseindekliniek en een ingeschakelde
jaar suïcidaal was. Na zorgvuldig onderzoek concludeerde SCEN-arts deelden bijvoorbeeld de mening dat een 90 jaar
de Levenseindekliniek dat nog niet alle behandelmogelijk- oude dame, die aan een groot aantal kwalen leed, voor
heden waren beproefd. Haar verzoek om hulp bij zelfdo- euthanasie in aanmerking kwam. De vrouw was niet termiding is afgewezen.
naal. Er was wel sprake van een vrijwillig en weloverwogen
verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; ze was op
de hoogte van haar situatie en vooruitzichten; er bestond
Casus 1: Huisarts vraagt hulp
Een vrouw van tussen de 60 en 70 jaar krijgt meerdere
TIA’s, in 2010 gevolgd door een hersenstambloeding door
Casus 2: Huisarts loopt traject mee
het gebruik van antistollingsmiddelen. Ze raakt rechts verEen hoogbejaarde vrouw krijgt pijn aan haar heupen. Een
lamd, heeft weinig controle over haar coördinatie en raakt
operatie in 2008 helpt niet. Pijnstillers evenmin. Met haar
nagenoeg blind, ontwikkelt spraak- en slikstoornissen,
smaak en geur verdwijnt ook haar eetlust. Ze heeft oorsuiwordt afhankelijk, erg moe en bedlegerig en heeft spierzingen, obstipatie en ernstige klachten aan benen, rug en
atrofie aan beide benen. De grote onmacht die zij ervaart
schouders. Haar gewicht daalt naar 39 kilo. Vanaf 2007
door haar invaliditeit bepaalt haar lijden. Ze ziet geen
ontstaat door de opeenstapeling van klachten een steeds
lichtpuntjes meer. Partner en dochters kunnen haar sterke
sterker wordende doodswens. Na het plotselinge overlijden
euthanasiewens invoelen en respecteren die. Haar huisarts
van haar man in 2010 ervaart ze het leven als een kwelbegrijpt haar euthanasiewens, maar voelt zich te weinig
ling. Ze is klaar met haar leven dat ze omschrijft als een
ervaren. Ook voelt hij weerstand het leven te beëindigen
’verplichting en een straf’, en de dood als ’een oplossing’.
van iemand die niet terminaal is. Een SCEN-arts, die haar
Haar stiefzoons begrijpen haar stervenswens. De huisarts
niet heeft gezien, raadt euthanasie af. De huisarts zoekt
weigert medewerking omdat hij zich ’een moordenaar zou
samenwerking met de Levenseindekliniek. Hij wil betrokken
voelen’. Een psychiater oordeelt dat haar depressiviteit
blijven bij het proces. Na zorgvuldig onderzoek en
voortkomt uit de onmogelijkheid om te sterven. Een LKafweging besluiten de LK-arts en een nieuwe SCEN-arts
team besluit na onderzoek dat ze aan alle criteria voor
dat euthanasie gerechtvaardigd is. Die vindt in maart 2012
vrijwillige levensbeëindiging voldoet. De SCEN-arts is het
plaats. De huisarts is erbij aanwezig.
hiermee eens. De LK-arts voert die in juli 2012 uit.
(Oordeel toetsingscommissie: zorgvuldig)
(Oordeel toetsingscommissie: zorgvuldig)
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doodswens voldaan. Helaas heeft de Levenseindekliniek
te maken met een wachtlijst (tabel 2), onder andere veroorzaakt door een tekort aan financiële middelen voor ambulante teams. De Levenseindekliniek beschikt nu over vijftien teams. Om alle aanvragers snel te kunnen helpen zijn
25-40 teams nodig. Hierdoor stierf een aantal patiënten
een natuurlijke dood voordat de Levenseindekliniek hun
zaak kon behandelen. Een aantal maakte zelf een einde
aan het leven (één vrouw sprong van een kerktoren).

geen redelijke andere oplossing. Vanwege de slechte opnamecapaciteit van haar maag kozen dokter en patiënt
voor een dodelijke injectie en niet voor het zelf opdrinken
van een dodelijk drankje.
Een ander geval betrof een vrouw van 47 met spina bifida
(open rug). Ze had vele operaties ondergaan, was rolstoelafhankelijk, had progressieve nier- en blaasaandoeningen,
wilde verdere pijn en aftakeling niet ondergaan; hoop op
verbetering was er niet. Haar huisarts ‘was nog niet toe
aan de euthanasie’, liet hij weten. Tijdens de onderzoeksfase ging de vrouw hard achteruit en belandde in een hospice. Na anderhalve week heeft de hospice-arts euthanasie toegepast.
Enkele verpleeghuisbesturen houden euthanasie binnen de
muren van hun instellingen tegen. In dat geval kan het Levenseindekliniek team in overleg met patiënt en familie helpen een ander tehuis te zoeken, voordat tot euthanasie
wordt overgegaan.
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Vaker chronische aandoeningen
De Levenseindekliniek begon op 1 maart 2012. In de oriëntatiefase werd duidelijk dat driekwart van de mensen
het liefst thuis wil sterven. Vandaar dat direct bij het begin
ambulante teams zijn opgericht. Gedurende de eerste acht
maanden meldden zich 456 personen bij de kliniek: 170
mannen (37%) en 286 vrouwen (63%). Meer dan de helft
van de aanvragers woont in de Randstad.
De Levenseindekliniek kreeg vaker dan het landelijk gemiddelde hulpvragen van mensen met een chronische somatische aandoening, zoals hersenbloedingen, multiple sclerose (MS) en amyotrofische lateraal sclerose (ALS) (tabel 1),
met andere woorden: de moeilijkere casussen.
Een voorbeeld is een man (63) met MS, verlamd van nek
tot tenen. Na een hartaanval belandde hij in een verpleeghuis. Hij verbleef in twee tehuizen. Instellingen en artsen
weigerden om heel uiteenlopende redenen medewerking
aan zelfdoding. Een ambulant team van de Levenseindekliniek heeft na een uitvoerig traject aan zijn voortdurende
Relevant 1/2013
1/2010

Contact met behandelend arts
De Levenseindekliniek neemt in alle gevallen contact op met
de behandelend (huis)arts. Hun medewerking verloopt soms
stroef. Bijvoorbeeld omdat artsen principieel tegen euthanasie zijn of weigeren medische gegevens af te staan, ondanks
de machtiging van de patiënt. Sommige artsen hanteren de
grens dat een patiënt in de terminale fase moet verkeren.
Dit is echter geen vereiste van de wet. Psychiatrisch uitbehandelde patiënten of mensen met beginnende dementie
met een weloverwogen doodswens hoeven bij deze artsen
niet aan te kloppen.
Vaker is de Levenseindekliniek de artsen juist tot steun.
Soms bleken behandelend artsen onvoldoende op de hoogte van de reikwijdte van de wet, aarzelden ze over het te
gebruiken euthanasiemiddel, hanteerden een onjuiste of
onvolledige interpretatie van de zorgvuldigheidscriteria, waren ze onzeker of vonden ze dat ze onvoldoende ervaring
hadden. Levenseindekliniek artsen slaagden erin onduidelijkheden of zorgen bij een aantal behandelaars weg te nemen. Vandaar dat uiteindelijk dertig euthanasiegevallen
alsnog zijn uitgevoerd door de eigen arts, tegen 21 door
een Levenseindekliniek arts.
Een ander knelpunt is de soms moeizame relatie met apothekers die het euthanaticum moeten verstrekken. Ze hebben af en toe moeite om recepten te verwerken van artsen
die ze niet kennen omdat die niet in hun regio praktijk houden.

Casus 3: Levenseindekliniek arts neemt verzoek over
Een vrouw (40-50 jaar) ontwikkelt klachten: vermoeidheid,
somberheid, ‘wegvallen’, vervormd zicht, geheugenstoornissen, verstoorde motoriek. Opnames in psychiatrische instellingen volgen. Ze krijgt 29 elektroshocks. Medicijnen
verdraagt ze niet. Nieuw onderzoek wijst uit dat sprake is
van de ziekte van Cushing (verhoogde cortisolspiegels als
gevolg van een goedaardig gezwel in de hypofyse). Na een
operatie gaat het relatief goed. In 2010 gaat ze achteruit.
Een jaar later is haar leven fors beperkt. Ze raakt uit balans
en verward, heeft loop- en evenwichtsproblemen, is vergeetachtig, heeft spraakproblemen en spastische trekkingen. Haar lijden bestaat uit pijn en oververmoeidheid en
een verstoorde werking van haar brein. De huisarts vindt
dat ze haar klachten sterker beleeft dan die objectief waarneembaar zijn. Hij weigert euthanasie. Het LK-team doet
onderzoek, spreekt met de vrouw, haar familie, de huisarts
en schakelt twee psychiaters in. Het team concludeert dat
ze aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet. Dat vindt de
SCEN-arts ook. De LK-arts voert in september 2012 de levensbeëindiging uit.
(Oordeel toetsingscommissie nog niet gegeven)

PETRA DE JONG 
Casus 4: Huisarts neemt regie terug
Een hoogbejaarde vrouw (90-100) krijgt
TIA’s en een beroerte. Hersenscans vertonen multiple herseninfarcten. Haar
toestand is ernstig met verwardheid,
depressie, functieverlies, urineweginfectie en ijlkoortsaanvallen; ze is paranoïde, ernstig doof en zwaar incontinent.
Tot anderhalf jaar geleden was zij vitaal,
genoot van het leven, las boeken, keek
tv en ging uit met vriendinnen. De huisarts voert lange gesprekken met haar
over euthanasie, maar kan die niet met
zijn geweten rijmen, omdat ‘klaar met
leven’ een grote rol speelt. De nieuwe
huisarts krijgt vanwege haar doofheid
moeilijk contact met haar. Hij verwijst
haar naar de psychogeriater. Een suggestie te stoppen met eten en drinken
wijst ze af vanwege de hongerwinter.
Verlies van lichamelijke en zintuiglijke
functies en van haar autonomie bepaalt
haar lijden. Het LK-team onderzoekt
haar. Met een trechter in het oor kan
zij de teamleden goed verstaan. De conclusie is dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. De huisarts besluit de
regie te willen behouden. Na het inschakelen van een SCEN-arts voert hij
zelf de euthanasie uit.
(Casus door Levenseindekliniek
afgesloten)

Opvallend is ten slotte dat het aantal gevallen van hulp bij zelfdoding binnen de
Levenseindekliniek veel hoger ligt dan
het landelijk gemiddelde, omdat veel
mensen die zich melden in staat zijn zelf
het dodelijke middel tot zich te nemen
(tabel 3).
Tot 1 november 2012 hadden Levenseindekliniek artsen alle gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding gemeld bij de
regionale toetsingscommissies euthanasie. Zij hadden op deze datum dertien
zaken beoordeeld waarbij de commissies steeds tot het oordeel kwamen dat
Levenseindekliniek artsen volgens de
wettelijke zorgvuldigheidseisen hadden
gehandeld. n

directeur NVVE

2013 LUSTRUMJAAR
De NVVE bestaat dit jaar veertig jaar! Op 23 februari 1973 begon de
vereniging in het Friese Vinkega. Patiënten van dokter Postma, die terechtstond voor het geven van euthanasie aan haar zieke moeder, verenigden
zich met als doelstelling het legaliseren van euthanasie. Dertig jaar streed
de NVVE voor dat doel, tot in 2002 de euthanasiewet van kracht werd.
Een jaar later besloot de ledenvergadering dat van opheffen van de
vereniging geen sprake kon zijn en werd de doelstelling van de NVVE
veranderd. De NVVE zet zich sindsdien in om voor iedereen een waardig
sterven bereikbaar te maken en het versterken van de emancipatie en
(rechts)positie van de mens die voor het sterven staat.
In de jaren tot het van kracht worden van de wet was de euthanasiepraktijk
er een van barmhartigheid. Artsen die de moed hadden, hielpen hun
patiënten uit hun lijden. Hoewel de euthanasiewet een artsenwet is (de
patiënt wordt in de wet niet één keer genoemd), opende de wet voor
patiënten wel de mogelijkheid om hun arts om euthanasie te verzoeken
zonder dat ze bang hoeven te zijn dat deze vervolgd gaat worden. Helaas
blijken toch nog veel verzoeken te worden afgewezen. Patiënten met
dementie, chronisch psychiatrische patiënten en oude mensen met een
voltooid leven blijven in de kou staan.
Vanaf 2008 wordt door de NVVE volop actie gevoerd om juist die vergeten
groepen op de kaart te zetten. Soms staan we op de barricaden en soms
voeren we diplomatieke actie vanuit de coulissen. Het resultaat is dat
euthanasieverzoeken van mensen met beginnende dementie nu met
regelmaat ingewilligd worden. Binnen de psychiatrie is er heel aarzelend
een kentering op gang gekomen, waardoor een doodswens ook daar
bespreekbaar wordt. En voltooid leven? Dat staat op de kaart, evenals op
de politieke en maatschappelijke agenda.
Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de NVVE is ongetwijfeld
de opening van de Levenseindekliniek in 2012. De publieke bijval voor het
initiatief is ontroerend. Via de kliniek kunnen mensen die aan de
zorgvuldigheidseisen van de wet voldoen, maar geen gehoor vinden bij
hun arts, euthanasie krijgen. Een niet geheel onverwacht neveneffect is
dat meer dan de helft van de artsen, die in eerste instantie weigerden
euthanasie te verlenen, nu met steun van de ambulante teams van de
kliniek toch besluit zelf hun patiënt te willen helpen. Het maakt duidelijk
dat er veel meer artsen dan gedacht bereid zijn euthanasie toe te passen,
maar belemmerd worden doordat ze niet op de hoogte zijn van de wet- en
regelgeving of niet weten hoe ze het moeten doen.
Al met al heeft de NVVE in de afgelopen veertig jaar grote mijlpalen
behaald. Toch blijft er nog heel veel te doen. Daar gaan we ons hard voor
maken. Maar dit jaar gaan we ook vieren. We vieren met meer dan
141.000 leden dat de NVVE veertig jaar bestaat. In februari gaan we onze
verjaardag herdenken en de Algemene Ledenvergadering in april krijgt
een bijzonder tintje. Op 28 augustus hebben we een feest voor de leden:
hou deze dag alvast vrij in uw agenda. Met theater, literatuur, poëzie,
design en films laten we dan zien waar we nu staan. Eén groot feest! n
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Familie spreekt over euthanasie bij een vrouw met alzheimer

‘GUUSJE WIST IEDEREEN TE OVERTUIGEN’
Tweeënhalf jaar nadat bij Guusje de Koning alzheimer was geconstateerd, stierf zij, omringd door man en
kinderen, een zelfgekozen dood. Echtgenoot Peter en dochter Esther de Koning beschrijven de weg daar naartoe.
‘Ze was vermoeid, onbeschrijflijk vermoeid.’
									

Peter de Koning (68) geeft me een
dubbelgevouwen kaartje dat hij
heeft laten maken ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Op de voorzijde
een foto van de vrolijk lachende
Guusje. Binnenin een korte levensbeschrijving.
Guusje werd in 1944 geboren als
vierde in een gezin van tien kinderen. Als een van de oudsten was
ze veel en vaak belast met de zorg
voor de jongere kinderen in het gezin en met het huishouden. Toen ze Peter ontmoette en met
hem trouwde begon ze aan een heel andere fase in haar
leven. Ze genoot van haar werk als apothekersassistente
en van de luxe zomaar een gebakje te kunnen kopen of op
de brommer naar Londen te gaan. Nadat de kinderen – een
zoon en een dochter – waren geboren, stopte ze met werken. Ze wilde hun een andere jeugd geven dan ze zelf had
gehad. Helpen met de vaat hoefden de kinderen nooit, daar
kocht ze een afwasmachine voor, dan konden zij spelen.
Toen de kinderen naar school gingen, bracht Guusje ze in
haar rode eend. Zelf was ze er actief in de poppenclub en
op de toneelzolder. Naast haar eigen huishouden was er de
zorg voor haar ouders. Haar vader dementeerde en het
beeld van een huilende vader in het verpleeghuis maakte
een onuitwisbare indruk op haar.
Nadat beide ouders waren gestorven en haar kinderen uitgevlogen, kreeg ze alle tijd om samen met haar man te genieten van reizen, films, musea, klassieke muziek. Ze verslond stapels boeken, volgde een cursus kunstgeschiedenis en kreeg meer en meer oog voor de natuur. Met vriendinnen maakte Guusje lange wandelingen.
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Niet meer dezelfde
In april 2007 ging het hele gezin een week naar New York
om het 40-jarig huwelijksfeest van Guusje en Peter te vieren. Daar viel het Esther voor het eerst op dat haar moeder
niet meer dezelfde was.
Esther (40): ‘Ik zag dat de gesprekken haar soms te snel
gingen. Ze raakte de weg kwijt in het appartement en het
metrosysteem snapte ze niet. Ze lijkt wel dement, schoot
het door me heen, maar ik schrok zo van die gedachte dat
ik die weer van me afzette, hoewel ik het er wel even met
mijn broer over heb gehad.’
Die zomer zegt Guusje tegen haar dochter dat ze steeds
Relevant 1/2013

door Marijke Hilhorst

dingen vergeet, dat er dingen
misgaan. Dan durft Esther het
gesprek met haar aan te gaan.
Ze stellen een lijst klachten op
en gaan naar de huisarts. Die
heeft sterke vermoedens dat het
om dementie gaat en vraagt of
ze nader onderzocht wil worden,
ook al is er, als de diagnose blijkt
te kloppen, niets aan te doen.
Guusje staat erop dat haar klachten verder worden onderzocht en
in december 2007 krijgt ze de definitieve uitslag van de
neuroloog: alzheimer.
Peter: ‘Ze was er vanaf het begin af aan heel open over tegen familie, vrienden en kennissen en zei: “Als iedereen het
weet, begrijpen ze het beter wanneer ik iets stoms doe.”’
Esther: ‘De kracht van mama was dat ze haar omgeving wist
te overtuigen en gerust te stellen. Iedereen heeft haar
standpunt uiteindelijk kunnen accepteren.’
Vervolgens verdiept Guusje zich zo volledig mogelijk in haar
toekomst: wat staat me te wachten, wat zijn de mogelijkheden, wat wil ik? Daarbij weet ze zich gesteund door haar
man en kinderen, die op hun beurt ook zoveel mogelijk kennis vergaren over het onderwerp. De ziekte bepaalt immers
ook hun toekomst.
Er wordt medicatie geboden. Guusje gebruikt een half jaar
alzheimer-remmers, maar heeft zoveel last van de bijwerkingen dat ze resoluut besluit daarmee te stoppen. Met vriendinnen bezoekt Guusje een aantal verpleeghuizen en ondanks de constatering dat er veel is verbeterd sinds haar
vader er verbleef, zegt ze toch steeds vaker dat ze niet van
plan is ‘de rit af te maken’. Ze vindt dat ze een mooi leven
heeft gehad en ziet niet in waarom ze dat zou afsluiten met
een lange periode van ondraaglijk lijden, want zo ziet ze op
tegen een verblijf in een verpleeghuis. In haar eigen woorden: ‘Ik wilde het per se niet. Je privacy raak je kwijt. Je
waardigheid verlies je.’
Het woord euthanasie valt. Peter: ‘Niet alleen bij grote delen
van de bevolking, ook bij artsen is het vaak onbekend dat
euthanasie bij dementie tot de mogelijkheden behoort.’
Esther: ‘Het grote voordeel van vroegdiagnostiek is dat je
tijd hebt om afscheid te nemen van het leven en van elkaar.
We hebben die tweeënhalf jaar die het uiteindelijk heeft geduurd, echt nodig gehad.’
Er vallen steeds meer dingen voor Guusje weg. Ze kan

geen romans meer lezen, niet meer naar de film, geen
muziek meer luisteren. Gesprekken volgen lukt niet meer,
koken wordt te ingewikkeld. Peter: ‘Het gebeurde dat ze
een half uur nadat gasten waren vertrokken zei: “Ik weet
dat we vanavond bezoek hadden, maar wie waren het?”’

sprek over een wat breder maatschappelijk onderwerp kon
ze absoluut niet meer aan.’
Het hele gezin onderneemt een reisje om afscheid te nemen
van Guusjes zus die in Spanje woont. Op 2 maart 2010 na
een gesprek met de geriater, acht deze Guusje wilsbekwaam
en constateert dat zij de beslissing zonder druk van echtgeNieuwe huisarts
noot, kinderen of anderen heeft genomen. Dat betekent dat
Als hun huisarts begin
de huisarts de SCEN-arts kan
2008 met pensioen gaat,
inschakelen.
vinden ze een nieuwe in
Juist dan blijkt de huisarts
een groepspraktijk. Het
ziek en zelfs voor langere
kennismakingsgesprek
tijd uit de roulatie. Naarstig
verloopt prima. Er wordt
wordt gezocht naar een aldan wel over alzheimer
ternatief. Het lijkt tevergeefs
maar nog niet over euthatot een collega uit de groepsnasie gepraat. Dat gepraktijk, die ziet hoe de ziek
beurt kort daarna, op 29
geworden arts lijdt onder
april 2008. De arts zegt
het feit dat ze haar patiënt
geen principiële bezwaren
in de steek heeft moeten late hebben, maar wijst
ten, zich bereid verklaart
erop dat de procedure bij
met Guusje gesprekken aan
dementie lastig is en dat
te gaan. Eind mei en in juni
het gevaar altijd op de loer
vinden die plaats. Tot slot
ligt dat het opeens te laat
stelt de SCEN-arts – een
kan zijn, omdat de patiënt
psychiater – haar pittige vraplotseling wilsonbekwaam
gen om zich ervan te overblijkt. Ze spreken af elkaar
tuigen dat het lijden als uitPeter de Koning met zijn trouwfoto door Paul de Nooijer
om de acht weken te zien,
zichtloos wordt ervaren.
want als Guusje consistent dezelfde wens blijft uiten, stelt Peter: ‘Hij praatte op haar in. Zei dat ze toch nog kon geniedat de arts in staat een dossier op te bouwen. Zo ge- ten van de rozen in de tuin. Daarop zei Guusje heel bits:
schiedt.
“Dan heb ik u het niet goed genoeg kunnen uitleggen.”’
Guusje wordt lid van de NVVE, vult de formulieren in en Esther: ‘Ik heb haar eerder ook dergelijke dingen gevraagd,
bespreekt de details van haar wensen met de huisarts maar ze kon geen plezier meer hebben. Niet omdat ze debegin april 2009. Na een verzoek aan de arts de euthana- pressief was, ze was het vermogen kwijtgeraakt. Ze was
sieprocedure op te starten, overvalt haar ‘een soort haar levenslust kwijt. Onthecht ook, alsof ze de afslag naar
doodsangst’ zoals ze het later zelf omschrijft en raakt de de dood al had genomen.’
urgentie van haar wens gedurende een half jaar op de ach- ‘En ze was vermoeid’, vult Peter aan, ‘onbeschrijflijk vertergrond. Wel bezoeken ze in die periode ook een sociaal- moeid.’
geriater.
Esther: ‘Ik kwam elke week wel even thuis en altijd hebben ‘Het valt best mee’
we alles met elkaar besproken. Soms was het best moei- Op 8 juli 2010 gaat Guusje de arts voor naar haar slaapkalijk om erover te beginnen, want je wilt je moeder niet dood mer. Angstig is ze niet. Zelf drinkt ze het haar aangereikte
hebben. Ook vond ik het zwaar, omdat ik zo nu en dan dodelijke drankje. ‘Het valt best mee’, zegt ze troostend,
niets anders wilde dan “gewoon” thuis zijn, zuurkool eten, ‘zo bitter is het niet.’ Daarna valt ze in een diepe slaap
niet over alzheimer praten, niet met afscheid bezig zijn. waaruit ze niet meer ontwaakt. Na 25 minuten wordt de
Maar het is goed zoals we het gedaan hebben. Praten dood geconstateerd.
heeft tot brede acceptatie geleid. Dat wij een vooruitstre- Esther: ‘Ze is 66 jaar geworden. Ze zag er zo op het oog
vende familie waren, wist ik wel, maar van de generatiege- fantastisch uit, leek kerngezond. Maar dat was schijn. Ze
noten van mijn ouders had ik weerstand verwacht. Die is, was het laatste jaar hard achteruitgegaan. Ze had last van
op een uitzondering na, uitgebleven.’
haar ogen, van vermoeidheid, een snel verouderende huid,
Peter: ‘Iedereen is er wel heel erg van geschrokken dat er spierpijn in haar benen, de motoriek verslechterde en dan
zo veel bij komt kijken. Veel mensen denken dat ze alles was er de vreemde druk in haar hoofd.
geregeld hebben als ze een euthanasieverklaring in het ‘Wij zijn allemaal blij dat het verlopen is zoals mama wilde.
nachtkastje hebben liggen, maar je moet met elkaar een Stel je voor dat we geen andere arts hadden gevonden die
heel traject door.’
haar bij wilde staan, dat er toch een kink in de kabel was
gekomen. Blij ook dat we zo intens en intensief afscheid
Wilsbekwaam
hebben kunnen nemen. De periode tussen diagnose en
Er breekt een spannende tijd aan. Guusje gaat ziender- haar dood is onze rouwperiode geweest.’ n
ogen achteruit. Ze meent te voelen hoe de plaque optrekt
in haar hersenen. Esther maakt zich ongerust over de wilsbekwaamheid van haar moeder: ‘Over het onderwerp eu- (Op verzoek van de betrokkenen zijn de namen zo veranthanasie bleef ze heel helder en consistent maar een ge- derd dat hun identiteit niet direct te achterhalen is.)
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Nieuwe interpretatie van beschermwaardigheid van het leven

KABINET GEEFT ONTWIKKELINGEN
EUTHANASIEPRAKTIJK RUIM BAAN
De ontwikkelingen op het gebied van euthanasie en hulp bij zelfdoding gaan snel. Het nieuwe kabinet lijkt deze
ontwikkelingen te onderkennen en te waarderen, laat de mogelijkheid van verruiming via een wetswijziging open
en emancipeert het begrip beschermwaardigheid van het leven.
door Hans van Dam
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Eerst maar de tekst van het regeerakkoord rondom euthanasie: ‘Voortschrijdende mogelijkheden, toenemend bewustzijn bij burgers en definiëring van
nieuwe ziekten leiden tot nieuwe medisch-ethische vragen. Om deze vragen op zorgvuldige wijze te beantwoorden, is een brede maatschappelijke
discussie nodig. Leidend is het beginsel van zelfbeschikking, altijd in samenhang met menselijke waardigheid,
goede zorg en beschermwaardigheid
van het leven. (…) De maatschappelijke discussie over het vrijwillig levenseinde zal worden voortgezet en kan
leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving.’
Kort gezegd: de regering is bereid om
ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van euthanasie
en zo nodig actief mee te werken aan
eventuele bijstelling van wet- en regelgeving. In zijn analyse sprak NRC Handelsblad over een provocerend zinspelen op uitbreiding van de reeds liberale
euthanasiewetgeving (bijlage regeerakkoord 05-11-2012). De krant lijkt de
huidige wet- en regelgeving wel voldoende te vinden. De wet is al liberaal,
schrijft de krant met zoveel woorden,
waarom dan aan de grenzen morrelen?
Het is altijd merkwaardig hoe snel iets
went. Bij de totstandkoming van de euthanasiewet was er forse kritiek op de
magere plaats die aan patiënten was
toebedeeld. Nu de regering de weg
lijkt te openen om patiënten wat meer
ruimte te geven, zou dat opeens te
veel van het goede zijn. Het omgekeerde lijkt mij eerder logisch: de ruimte
die het regeerakkoord biedt aan een
(veel) nadrukkelijker plaats voor paRelevant 1/2013

tiënten is precies waar we met zijn allen heen moeten willen.
Verruimde praktijk
De huidige euthanasiewet is door artsen sterk naar zichzelf toegetrokken.
De onmogelijkheid voor patiënten om
euthanasie als recht te claimen en dus
de mogelijkheid voor artsen om euthanasie te weigeren, is in de periode vlak
voor de wet en kort daarna door artsen en christelijke partijen sterk uitvergroot. Van christelijke partijen is dat te
begrijpen – overigens niet vanuit het
evangelie waar zij naar verwijzen, maar
vanuit wat zij daar zelf van hebben gemaakt – van artsen veel minder. Zij
hebben tientallen jaren gepleit voor regelgeving, maar toen die er eenmaal
was leken ze te schrikken van het resultaat van onder meer hun eigen inspanningen en toonden ze terugtrekkende bewegingen.
Onder druk van toenemende mondigheid van burgers, aanhoudende vraag
om toenemende mogelijkheden voor
‘bijzondere groepen’ (mensen met dementie, psychiatrische ziekten en een

nale toetsingscommissies beoordeeld
als vallend binnen de wet. Dat geldt
ook voor de stervenshulp in situaties
waarin iemand niet dodelijk ziek is,
maar op hoge leeftijd een optelsom
heeft van ouderdomskwalen en zijn of
haar leven als voltooid ervaart.
In het debat in de Tweede Kamer over
de euthanasiewet in 2000 was er nog
geen ruimte om de laatste groep ook
onder de wet te rekenen, nu lijkt hierin
verandering op komst. Het is denkbaar
dat de wet toch net niet toereikend is
voor hulp aan mensen die hun leven
als voltooid ervaren (maar misschien
ook wel, trouwens). In dat geval biedt
dit regeerakkoord ruimte voor aanpassing van de regelgeving aan de praktijk. En dat is een duidelijke koerswijziging in vergelijking met eerdere kabinetten. Tot nu toe werd in regeerakkoorden de praktijk gedoogd, maar
werd benadrukt dat veranderingen –
lees verruiming – ongewenst waren.
Vanzelfsprekend gebeurde dat onder
druk van christelijke partijen, die in
deze vraagstukken zich het recht aanmeten om onder verwijzing naar een

Een leven beëindigen is niet per
definitie in tegenspraak met de
beschermwaardigheid van het leven
voltooid leven) en concrete initiatieven
(Burgerinitiatief Uit Vrije Wil, Levenseindekliniek) is de praktijk verruimd.
Hiervoor is tot nu toe geen wetswijziging nodig gebleken, alle hulp die tot
nu toe wordt gegeven, is door de regio-

Hogere Macht hun opvattingen aan anderen op te leggen.
Duidelijk is dat de ontwikkelingen van
de laatste jaren het verzet tegen de
vraag om hulp bij zelfgewild sterven
meer en meer tot een achterhoedege-

Peter de Wit

vecht hebben gemaakt. Dat is goed,
want zo werkt democratie. Die maakt
zich los van eenkennige opvattingen
en eenkennige moraal en ontwikkelt
zich naar een samenleving waarin diverse fatsoenlijke opvattingen – dat
zijn opvattingen en keuzes die de ander (in christelijke taal de naaste) geen
kwaad doen – naast elkaar kunnen bestaan, ook in hun praktische uitwerking.
Lees: de mogelijkheid om andere keuzes te maken dan die christelijke partijen graag zien. Nu CDA en ChristenUnie geen deel uitmaken van de regering, en de SGP, zoals in het vorige kabinet, niet op de achtergrond meeregeert, kunnen fatsoenlijke ontwikkelingen hun democratische zegen krijgen.
Bescherming van leven
Sommigen verbazen zich erover dat
het regeerakkoord in de motivering van
zijn koers bescherming van het leven
opneemt, zelfs in één adem noemt
met autonomie en goede zorg. Ik heb
me over die verbazing verbaasd. Eindelijk ontdoet de regering het begrip beschermwaardigheid van haar eenkennigheid, van de annexatie van dit begrip door christelijke partijen en pro-life
organisaties. Hiermee doet de regering het begrip beschermwaardigheid
recht.
Bescherming van leven is door genoemde groeperingen altijd verbonden
met in stand houden van leven. Die invulling is blijkbaar zo’n eigen leven
gaan leiden, dat voorstanders van eu-

thanasie de beschermwaardigheid van
het leven als een hinderlijke dissonant,
of zelfs een te bestrijden beginsel zijn
gaan zien. Maar dat hoeft helemaal
niet, het is zelfs gevaarlijk. Beschermen van leven is een groot goed, zolang de uitwerking (altijd leven in stand
houden) zich niet tegen zichzelf keert
en dat gebeurt in de visie van genoemde organisaties. Maar leven beschermen is ook leven beschermen tegen
‘onleven’. Tegen de ondraaglijke slagen van het lot die meer van iemand
vragen dan kan, tegen een leven waarin mensen niet verder kunnen en vragen om humane hulp bij zelfgewild
sterven.
Met andere woorden: leven beëindigen
is niet tegen de beschermwaardigheid
van het leven. En leven is meer dan
zijn biologische voorwaarden: ademhaling, hartslag, temperatuurregeling,
nierfunctie, leverfunctie, etcetera. Al
die functies vormen weliswaar de
draagconstructie voor menselijk leven,
maar vallen niet samen met menselijk
leven. Wie aan het eigen leven niets
meer kan ervaren dan lijden, dus waar
het leven zich in iemand tegen zichzelf
keert, of iemand verdere veroudering
niet meer wil, moet een humane uitweg beschikbaar zijn, ook de uitweg
met humane middelen.
Hiermee zijn de problemen rondom het
zelfgewilde einde uit de morele sfeer in
de menselijke realiteit gehaald, waar
lijden een persoonlijke betekenis of
ontbreken van betekenis meebrengt,

waarin de grenzen van wat voor iemand
persoonlijk nog waardig is in zicht kunnen komen en waarin iemand grenzen
trekt, ook met het oog op de mensen
die hij of zij liefheeft, juist vaak in die
relaties. Kort gezegd: door in het regeerakkoord zelfbeschikking in één
adem te noemen met waardigheid,
goede zorg en beschermwaardigheid
van leven, emancipeert de regering
het begrip beschermwaardigheid van
leven tot wat het is: een beginsel dat
juist ook beschermt tegen onleven.
De royale opstelling van deze regering
getuigt van waardering voor democratie. Dat is hier: voor ontwikkelingen die
daadwerkelijk ruimte geven aan stervenshulp aan mensen die daar in hun
persoonlijke uitzichtloze noodsituatie
om vragen. Na een aanvankelijke pasop de plaats komen ontwikkelingen in
de euthanasiepraktijk de laatste jaren
in een stroomversnelling. Deze regering onderkent en waardeert deze ontwikkelingen en wil deze zo nodig van
een aanvullend wettelijk fundament
voorzien. Voor de praktijk liggen hier
mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen verder uit te bouwen. Mij lijkt
dat hierop ingezet moet worden. Dus
geen ideologisch debat, bijvoorbeeld
over het wel of niet schrappen van artikel 294 dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, maar de praktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding verder
ontwikkelen. n
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Het Nalatenschapsdossier

*HYVSPULKL)Y\PQU
5HYKH+LSOHHZ

(SSLY\PT[L]VVYLPNLUOLPK
LUWLYZVVUSPQRLPU]\SSPUN

^^^HTLU[P\P[]HHY[]LYaVYNPUNUS
\P[]HHY[]LYaVYNPUNPUYLNPV<[YLJO[

Goed geregeld, een rustig gevoel !
Wij stellen uw eigen Nalatenschapsdossier voor
u samen. Hiermee weten uw dierbaren precies
wat er door hen geregeld moet worden bij ziekte,
vergeetachtigheid of overlijden.
Uw belangrijke administratieve en praktische
gegevens plùs alle specifieke zaken die bij uw leven
horen, worden voor u beschreven. Alle informatie
bij elkaar in één map!
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www.viaverspoor.nl  088 0700 900
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ViaVerspoor_Relevant_85x135mm_december2012.indd 1

07-12-12 10:22

Als nalaten u een zorg is
JA, Ik wil meer informatie over een executeur van
het Steunfonds Humanisme
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Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot
executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst
die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor
zorgvuldigheid en integriteit.
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Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker als u
zelf al een en ander heeft bepaald. Veel mensen
vinden het moeilijk om daar over na te denken.
Toch is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van tevoren
goed geregeld zijn.

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond
zet zich in voor een humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch via nummer
020 521 90 36 of met behulp van de bon. U kunt ook
kijken op: www.humanistischverbond.nl/steunfonds.
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MENZIS VERGOEDT ZORG LEVENSEINDEKLINIEK
Menzis gaat als eerste verzekeraar de zorg van de Levenseindekliniek vergoeden. Bestuursvoorzitter Roger van Boxtel maakte dit op 1 november bekend
tijdens het Congres Levenseindekliniek in Den Haag.
Menzis heeft, voordat zij tot het besluit
tot vergoeding kwam, eerst vastgesteld
of de Levenseindekliniek aan de wettelijke eisen voldoet. In het contract
dat met de kliniek is afgesloten zijn
bovendien aanvullende bepalingen
opgenomen: de Levenseindekliniek is
niet alleen verplicht te handelen in
overeenstemming met de wettelijke
voorschriften, maar ook ‘overeenkomstig de stand van de wetenschap’ en
‘volgens de meest recente richtlijnen,
standaarden en protocollen’.
Menzis vervult met dit initiatief een
voortrekkersrol. VGZ, bijvoorbeeld, liet
onlangs weten ‘na een grondig onderzoek’ te hebben besloten geen bijdrage
te leveren in de kosten voor zorg van
de Levenseindekliniek. VGZ beroept
zich voor dit besluit onder meer op het
standpunt van de KNMG. De artsenorganisatie is geen voorstander van de
kliniek omdat stervensbegeleiding
onderdeel uitmaakt van de reguliere
zorg en het initiatief van de kliniek
daarvan zou afwijken. Hiermee in lijn
stelt VGZ dat eventuele knelpunten bij
de stervensbegeleiding opgelost moeten worden binnen het zorgnetwerk van

Albert Heringa voor de rechter
Het Openbaar Ministerie in ArnhemZutphen liet op 7 december 2012 weten dat het na rijp beraad heeft besloten om Albert Heringa (70) te vervolgen voor hulp bij zelfdoding. Ruim
tweeënhalf jaar nadat Heringa in de
documentaire De laatste wens van
Moek vertelde hoe hij zijn 99-jarige

Euthanasiewet vergroot
zorgvuldigheid

De euthanasiewet, die in 2002 van
kracht ging, vergroot de zorgvuldigheid
en transparantie rond levensbeëindigend handelen door artsen. Dit blijkt
uit de tweede evaluatie van de wet
door ZonMw, die op 18 december aan
de Tweede kamer werd aangeboden.
Een teleurstellende uitkomst is dat nog
steeds 4 procent van de artsen euthanasie niet meldt. Waarschijnlijk is de
reden dat artsen geen goed onderscheid kunnen maken tussen symptoombestrijding en euthanasie. In de
opleiding van artsen zou hier meer
aandacht aan besteed moeten worden.
Zo ook aan de verzoeken om euthanasie van psychiatrische patiënten, paRoger van Boxtel, bestuursvoorzitter Menzis
tiënten met dementie en een voltooid
de verzekerde. Bovendien, zo vindt leven. Minder dan 50 procent van de
VGZ, zouden de opvattingen van de artsen vindt het denkbaar bij deze
kliniek over stervensbegeleiding door groepen euthanasie toe te passen, tereen te kleine groep in de samenleving wijl de wet dit wel toestaat. 2 procent
worden gedeeld om vanuit de premies van de artsen verwijst niet door als ze
te vergoeden. Ook Achmea en CZ heb- geen euthanasie willen toepassen. De
ben laten weten de zorg die patiënten redenen waarom zij weigeren zijn onkrijgen in de Levenseindekliniek niet te voldoende bekend. Een aanbeveling uit
vergoeden. De verzekeraars wachten het rapport is om via de Levenseindeeen advies af van het College voor kliniek te onderzoeken waarom artsen
Zorgverkeringen (CVZ) over de vraag of euthanasie weigeren. Mensen kunnen
de Levenseindekliniek als een ‘aan- alleen bij de Levenseindekliniek terecht
spraak in het kader van de zorgverzeke- nadat de eigen arts euthanasie heeft
ring’ kan worden beschouwd.
afgewezen.

moeder had geholpen een einde aan
haar leven te maken, is nu duidelijk
dat het door hem gewenste (proef)proces er inderdaad komt (zie ook Relevant 3, 2012).
Heringa’s moeder stierf op 8 juni
2008 nadat zij een grote hoeveelheid
pillen had geslikt, die haar zoon haar,
op haar uitdrukkelijke verzoek, had
gegeven. Destijds werd niet vastgesteld dat haar overlijden onnatuurlijk
was. Albert Heringa besloot in 2010
toch met zijn verhaal naar buiten te
treden, om zo aandacht te vragen voor
ouderen die hun leven voltooid achten
en op een waardige manier willen
sterven. Daarmee sloot Heringa aan
bij een campagne van de NVVE over
hetzelfde onderwerp.
Het OM acht na lang intern beraad
Heringa strafbaar op grond van artikel
294, lid 2, dat hulp bij zelfdoding verbiedt. Omdat Heringa geen arts is,
kan hij ook geen beroep doen op de

strafuitsluitingsgrond van de euthanasiewetgeving. Op 15 januari 2013 vindt
de regiezitting plaats.

Geen straf na hulp bij poging
zelfdoding
De 61-jarige man uit Lelystad die eind
2011 zijn vrouw hielp bij een poging tot
zelfdoding, wordt niet gestraft. De officier van justitie had een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar
de rechtbank in Lelystad ontsloeg hem
van alle rechtsvervolging.
De vrouw, die geen enkel geluid meer
kon verdragen, vroeg haar man haar te
helpen bij zelfdoding. Toen pillen niet
werkten, greep hij in wanhoop naar een
kussen, dat hij direct weer weghaalde
toen zijn vrouw dat verzocht. Dat hij
daarna direct hulp van een psychiater
inriep, pleitte volgens de rechtbank
ook voor hem.
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Psychiater gaf René (42) hulp bij zelfdoding

‘NAAST ONS VERDRIET STAAT
ONZE DANKBAARHEID’
De ouders van René Johannesma zagen hun ooit zo levenslustige zoon afglijden naar de staat van een psychiatrische patiënt die het leven volstrekt niet meer aankon. Daarom kijken zij in dankbaarheid terug op de mogelijkheid die hem is geboden om op een zachte manier te sterven.
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Géén pijn meer. Die hartenkreet
schreef René Johannesma op de witte
beker waaruit hij 27 juni 2012 het
drankje dronk dat zijn zelfgewilde dood
inleidde. Zijn moeder schreef hij:
‘Mama, als ik dood ben, wil je dan altijd blijven denken: Hij is uit zijn lijden
verlost.’ En: ‘Agnes, wil je je hard maken voor mensen die ondraaglijk psychisch lijden. Dat ze niet rigoureus
aan hun einde hoeven te komen, maar
hulp krijgen.’
In hun Amsterdamse eengezinswoning
zoeken de ouders van René, Agnes en
Jan, naast elkaar op de bank, hun weg
in een doolhof vol tegenstrijdige emoties. ‘Hoe vreselijk de jaren ervoor waren, zijn leven is zó mooi afgerond.
Dat is onze grote troost. In 1970 was
hij hartstikke welkom. We hebben
hem met liefde ontvangen. Omringd
door onze liefde hebben we hem laten
gaan. Naast ons verdriet staat onze
dankbaarheid’, vatten ze hun dubbele
gevoelens samen.
Bewust zoeken ze openheid. Dat wilde
hun zoon. Euthanasie en hulp bij zelfdoding moeten bespreekbaar en mogelijk zijn bij uitbehandelde psychiatrische
patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Alleen al om gruwelijke zelfdodingen te voorkomen. Ze zien het als
eerbetoon aan hun overleden kind. En
ze willen praatjes voorkomen. Tussen
de 250 en 300 mensen woonden zijn
indrukwekkende afscheidsdienst bij.
Agnes: ‘Tachtig procent dacht dat hij
suïcide had gepleegd. In onze toespraak zijn we openhartig geweest. We
wilden geen indianenverhalen.’
Aanvankelijk groeide René onbezorgd
op, al was hij in zijn jeugd astmatisch.
Na verhuizing naar een van de Amsterdamse Tuinsteden woonden ze pal
naast een park. Jan: ‘We hadden de
Relevant 1/2013
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grootste tuin van Amsterdam voor
onze deur.’ Daar ging het stukken beter met René. Hij had vriendjes bij de
vleet, holde voortdurend achter een
bal aan. Voetballen zou een van zijn
passies worden. Basisschool, mavo
en meao doorliep hij prima.
Agnes: ‘Hij was een leuke, lieve, aardige, levenslustige jongen met veel
vrienden. Hij was wat recalcitranter,
drukker en egocentrischer dan zijn oudere zus Carla en jongere broer Peter.
Als er echt iets opvallends was geweest, hadden we dat aangepakt of
had zijn school wel gewaarschuwd.
Gezinsvakanties verliepen normaal,
wel vaak met slecht weer want meestal bleven we in Nederland. Na zijn pu-

door Leo Enthoven

lijk besteedde hij veel aandacht. Op zijn
25ste ging hij in een flat in zijn oude
buurt ‘dichtbij de grootste tuin van Amsterdam’ op zichzelf wonen. Met vrienden bouwde hij in zijn woonkamer een
tribune om samen wedstrijden van het
Nederlands elftal te bekijken.
Met een getrouwde stewardess knoopte hij een relatie aan. Ze was een
schoonheid. Zij vloog internationaal,
kwam bij nacht en ontij thuis. Dat onregelmatige ritme deed hem geen goed.
Zijn baan vergde alles, inclusief veel en
dikwijls overwerken. Tegelijkertijd werd
hij manusje-van-alles bij een zanger die
in het land optrad. Jan: ‘Op die manier
kwam hij René Froger tegen, Marco Borsato, Ruth Jacott, Leontine Ruiters.

‘Ik dacht, dat is míjn kind, moet je zien
wat er van dat leuke joch over is’
berteit veranderde zijn gedrag. Onzeker, onverschillig voor serieuze dingen,
nog impulsiever. Hij overzag niet welke
beslissingen hij nam. Ik zei altijd: “Jij
hebt de stap naar volwassenheid niet
gemaakt.” Hij heeft een vriendin gehad. Toen dat uitraakte, ging hij helemaal over de rooie. Hij heeft haar uitgescholden, vreselijk! We herkenden
onze René niet. We merkten dat iets
niet klopte. Hij was niet happy met
zichzelf. “Ik heb mijn hele leven toneelgespeeld. Alleen thuis kon ik mezelf zijn”, vertelde hij ons later.’
Burn-out
René ging op Schiphol werken bij een
exportfirma. Na vier jaar koos een jong
modebedrijf hem uit 169 sollicitanten
om de exportafdeling op poten te zetten. Van mooie kleren genoot hij. Merkkleding had zijn voorkeur. Aan zijn uiter-

René vond het een geweldig interessant wereldje. In zijn flat hingen foto’s
van hem met BN’ers. Ik zei: “Je bent
25, maar dit hou je niet vol, je draait
door, je moet op de rem trappen.” Dat
deed hij niet. Hij kreeg een gigantische
burn-out.’
De aanleiding vormde het telefoontje
dat een einde aan zijn relatie maakte.
Een andere schakel in de overbelaste
keten van zijn leven had evengoed
kunnen knappen. Knappen deed er
letterlijk iets. Jan: ‘Hij wist precies
wanneer dat was, met dat telefoontje,
op een donderdagavond om kwart
voor zes, hij wist de datum, in 1998.
Hij vertelde: “Op dat moment voelde
ik in mijn hoofd tak.” Vanaf dat ogenblik voelde hij pijn en druk in zijn hoofd.
Die zijn nooit meer weggegaan, alleen
maar erger geworden.’
Agnes: ‘Dat legde zijn zwakke plekken

De antieke Opel Kadett Swinger was een
van de passies van René Johannesma.
Agnes en Jan Johannesma tijdens hun
toespraak bij de afscheidsdienst voor hun
zoon. Op zijn verzoek droegen alle aanwezigen wit.

bloot. Hij kon tegenslagen niet verwerken, werd erg achterdochtig.’ Vrijwel
elke dag klaagde hun zoon dat hij gek
werd van de enorme druk en pijn in zijn
hoofd. Die wilde hij er wel uitsnijden.
‘Praten over zijn problemen kon hij niet.
We hoorden wel eens wat over dingen
die hij deed. Als we een opmerking
maakten, werd hij toch kwáád, echt buiten proporties.’
Twee ervaringen hadden hem met verlatingsangst opgezadeld. Zijn moeder
kreeg bij een ongelukkige val een ernstige knieblessure en lag drie maanden
in het ziekenhuis. René was toen 4. Tijdens zijn meao-jaren kreeg zijn moeder
kanker en onderging bestralingen, chemotherapieën en een beenmergtransplantatie. Agnes: ‘Ik dreigde ertussenuit te gaan. Op school hield hij er zijn
mond over. Toen hij van slag raakte,
kwam hij dáár op terug.’
Als hij het niet uithield, ging hij naar zijn
ouders. ‘Gillen, gillen, gillen van de pijn.’
Die pijn was permanent, verergerde in
golven. Artsen wisten niet wat hem
mankeerde. Hij verbleef in ziekenhuizen, pijnklinieken, psychiatrische instellingen, hij onderging therapieën, slikte
medicijnen ‘die geen bal hielpen’, zocht
zijn heil in de alternatieve sector en bij
acupunctuur. Gezinstherapie is geprobeerd, evenals ambulante zorg. Op eigen kosten is een scan gemaakt die
geen lichamelijke oorzaak blootlegde.
Hoe langer het duurde hoe vaker hij herhaalde: ‘Het gaat niet goed met mij. Dit
gaat nooit meer over. Ik ben verloren.’
In 2005 begon hij over euthanasie.
Gewerkt heeft hij niet meer. De keuringsarts vond dat hij dat best kon
‘want iedereen heeft wel eens hoofd-

pijn’. De rechter en een psychiater
moesten eraan te pas komen om hem
afgekeurd te krijgen. René liet zich via
een reïntegratiebedrijf omscholen tot
vrachtwagenchauffeur, haalde zijn groot
rijbewijs. Hij heeft het werk drie weken
volgehouden.
Suïcidaal gedrag
Communicatie werd vrijwel onmogelijk,
vertellen zijn ouders. Hun zoon raakte
onbereikbaar voor hun woorden. Hij
ging suïcidaal gedrag vertonen, stond
in raamopeningen, op het dak, op het
balkon, dreigde te springen. Een keer
belden buren de politie. Die rukte uit,
met de brandweer. Met een list werd
zijn aandacht afgeleid en kon een arrestatieteam hem van de balustrade
van zijn balkon plukken.
Agnes: ‘Tijdens ons 40-jarig huwelijksfeest zag hij zichzelf op een videootje.

tot wanhoop, we voelden ons zó onmachtig. Ik zei: “René, ik heb liever dat
je weggaat.” Ik hield het niet meer uit.
Hij vertrok. Dat beeld vergeet ik nooit
meer. Ik dacht, dat is míjn kind, moet je
zien wat er van dat leuke joch over is.’
Hij verwaarloosde zijn woning, hing in
vuile kleren op de bank. Een enkele
keer was er een kortstondige opleving.
Dan brachten ze gedrieën zijn flat aan
kant. De volgende dag was het weer helemaal mis. Jan: ‘Met een rode spuitbus had hij alle muren volgeschreven
met teksten als “ik ga naar de hel”,
“het leven is klote”, allemaal krachttermen, “dag Peter”, “dag Carla”, “dag
pa”, “dag ma”. Mijn hart klopte in mijn
keel.’ Later beschreef hij zijn lichaam
met vergelijkbare teksten, “ik ben de
duivel”, “ik ga naar de hel”.’
Agnes: ‘In het begin konden we niet begrijpen dat hij dood wilde. Later kregen

‘We begonnen te begrijpen dat René
geen tachtig wilde worden’
Hij zei dat het op dat moment weer misging in zijn hoofd, opnieuw dat tak. Hij
riep: “Wat een minkukel is dat, wat een
klootzak zit er in die film.” Daarna is hij
heel slecht gebleven. Hij heeft een jaar
psychotherapie gehad. Dat hielp niet.
Toen begon onze moed te zakken.’
‘Zijn gedrag was onbegrijpelijk. Hij arriveerde een keer met koud weer op een
fiets zonder zadel gekleed in sportbroekje, shirtje en op slippers. Er viel
met hem niet te praten. Hij schreeuwde
alleen maar dat hij verloren was. Ik
smeekte hem zijn mond te houden. Ik
kon er niet meer tegen. Hij dreef ons

we meer begrip. We zagen hoe verschrikkelijk ongelukkig hij was en van
de wereld vervreemdde. Hij had het zó
moeilijk. Zijn lijden was uitzichtloos en
ondraaglijk, zijn kwaliteit van leven nul
komma nul, elke week zagen we hem
verder afbrokkelen. Hij lag maar op
bed, had alleen belangstelling voor
sigaretten want hij rookte als een ketter. We begonnen te begrijpen dat hij
geen tachtig wilde worden.’
De laatste jaren was hij opgenomen,
uiteindelijk in een vestiging van GGZ
inGeest. Zijn kleren stonken, zijn kamer werd een puinhoop, hij voerde
Vervolg pagina 17
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BRIEVEN

Op deze pagina staan reacties van lezers. De redactie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

UITGEBOEKT ALS MENS
In Relevant 4 zegt Bert Keizer dat je er
voor moet waken dat je mensen uitboekt als ex-mensen. Vind ik ook.
Maar in veel verpleeghuizen worden
mensen al gezien en behandeld als
ex-mensen, dement of niet.
Een kennis van mij kreeg op 51-jarige
leeftijd een herseninfarct. Het supermoderne verpleeghuis waar ze belandde, was trots dat ieder een eigen
kamer had. Deze was niet ruim, maar
vooruit. Na twee maanden kampte het
tehuis met ruimtegebrek en, hup, een
tweede bed erbij. Ze is nu 56 en al die
jaren deelt ze haar kamer met een
schreeuwende mevrouw of meneer
van boven de 80. Ze zit noodgedwongen in joggingpakken of Zeeman- en
Wibrakleding, omdat deze kleding tenminste niet wordt gejat.
Snapt u dat ik hier straks geen zin in
heb? Ik heb mijn hele leven gewerkt
en sinds mijn pensionering heb ik het
idee dat ik overbodig ben, een exmens, en ik ben niet eens dement.
Jonge mensen noemen ons opvreters
en babyboomers. Ik hoop nog steeds
dat er voor ons een pil komt, die ik te
zijner tijd kan innemen. Al moet ik me
doodhongeren of mijn kop tegen de
muur slaan, dood zal ik als ik daar
naartoe moet.
J. Albers, Hoorn
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ETHISCH ATOOM
Bij de vraag of euthanasie mag worden toegepast bij diep dementerenden, wordt in het gesprek tussen Bert
Keizer en Hans van Dam (Relevant 4)
de morele kaart alleen getrokken bij
het medische handelen van de betreffende artsen en niet bij de opstelling
van de patiënt zelf. Alsof deze kwestie
slechts van medisch-ethische aard is.
Echter, niet de arts maar de patiënt en
zijn of haar directe omgeving zouden
in de ethische afwegingen omtrent
deze kwestie centraal moeten staan.
De kwestie is immers van algemeenmenselijke aard.
Keizer en Van Dam leggen in het voorliggende geval van de Brabantse vrouw
de ethische belasting bij de artsen. En
zeker, hun rol in deze is beslist niet
fraai. Maar het moreel laakbare gedrag
begint bij de patiënte zelf. In plaats
van op vakantie te gaan, had ze na de
epileptische aanval haar wens om hulp
bij zelfdoding te krijgen direct moeten
Relevant 1/2010
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regelen. Maar ze laat het erop aankomen dat anderen voor haar moeten
beslissen. Dat is wat mij betreft moreel
laakbaar omdat je autonomie en je
menswaardigheid vanuit ethisch standpunt nu juist onoverdraagbaar zijn.
De vergelijking van een comapatiënt
met een diep dementerende gaat ook
niet op. De eerste is er onvoorzien
door overvallen, terwijl de laatste alle
tijd heeft gehad maatregelen te treffen
voor hulp bij zelfdoding, met of zonder
arts. Het zogenoemde ethische atoom
waar Keizer het over heeft, ligt wat mij
betreft dan ook bij de patiënt en niet
bij de arts. Dit ‘ethische atoom’ bevat
het recht op zelfbeschikking van de
mens met betrekking tot leven en
dood; een recht dat niet overdraagbaar
is. Een ethisch aanvaardbare oplossing in deze kwestie lijkt mij gegeven
door L. Hoyng (ingezonden brief in
dezelfde Relevant). Zij schrijft: ‘Ik pleit
daarom voor de legalisering van een
recept van de arts voor dodelijke medicatie, waarvan ik op een zelfgekozen
moment kan gebruikmaken.’
Fons Tel, Haarlem

AANVULLING JAN SLOTBOOM
Jan Slotboom, eigenlijk Johan Heinrich Hermann Schlotböhm, (uit ‘Letterlijk een halszaak’, Relevant 4) is op
5 september 1866 op de leeftijd van
58 jaar overleden in de strafgevangenis in Leeuwarden. Hij was gehuwd
met Marianna Gerbers. Deze informatie is te vinden op www.allefriezen.nl
en www.genlias.nl.
René van Lotringen, Assen

RECTIFICATIE
In Relevant 4 op pagina 17 staat dat
euthanasie sinds 2010 is toegestaan
op de benedenwindse eilanden. Dit is
slechts ten dele waar: euthanasie is
toegestaan op Bonaire (benedenwinds), Sint-Eustatius en Saba (beide
bovenwinds). Op de benedenwindse
eilanden Curaçao en Aruba is euthanasie niet toegestaan.
Jan Gerritsen

KEIZER OF VAN DAM?
In Relevant 4 staat het hoofdartikel
over de dialoog tussen Van Dam en
Keizer met veel foto’s van beiden tot
op de coverpagina aan toe. Maar wie
is nu wie? Dat staat nergens.
René Wagner, Zoetermeer

Naschrijft redactie: U heeft helemaal
gelijk. Op de foto’s draagt Bert Keizer
een wit overhemd.
DUBBELE MORAAL
Op het congres over de Levenseindekliniek op 1 november jl. in Den Haag
sprak dr. L. Wigersma namens de artsenorganisatie KNMG. Hij toonde de
deelnemers dat de Levenseindekliniek
nauwelijks enige bijdrage levert aan de
oplossing van de nood van zo’n drieduizend mensen die jaarlijks bij hun arts
geen gehoor vinden voor hun euthanasievraag. Sterker nog, hij voorspelde
dat dit zo zou blijven in de naaste toekomst. Nu de praktijk: nog geen dag
nadat ik het congres bezocht, kreeg ik
als medewerker van de NVVE bericht
over een cliënt met een doodswens. De
man van 61 jaar is sterk geïnvalideerd
onder andere door een aantal eerdere
zelfdodingspogingen waarbij hij ernstig
verbrand raakte. Hij en ik spraken met
de verpleeghuisarts over zijn doodswens en zijn fantasieën over een zelfdoding voor de trein. Hij kan nog net
zijn scootmobiel bedienen en bij de
nabijgelegen overweg komen. Dat wil
hij niet, vooral uit angst voor een
zoveelste mislukking. De verpleeghuisarts hield op verzoek van mijn cliënt
intern beraad. Daar kwam uit dat men
een ‘moeizaam traject’ voorzag met
een ‘onzekere afloop’. Maar men had
wel een alternatief: doorverwijzing naar
de Levenseindekliniek.
Dit voorbeeld tekent scherp de dubbele moraal van (veel?) artsen jegens de
kliniek: die kliniek heeft nauwelijks
recht van bestaan, vervult nauwelijks
een functie en zal dat in de toekomst
ook niet doen. Maar tegelijkertijd schuiven (veel?) artsen maar al te graag
echt lastige casuïstiek door naar die
Levenseindekliniek in Den Haag. Er is
hoop: deze artsen helpen de kliniek op
den duur aan voldoende casuïstiek om
het bestaan ervan te rechtvaardigen.
Ik ben benieuwd hoe dr. Wigersma
over een, twee jaar de cijfers zal interpreteren en de toekomst van de kliniek
zal zien.
Rogier van Ravesteyn,
Ledenondersteuningsdienst NVVE

Vervolg van pagina 15

HANS SCHRAVEN 
oud-voorzitter NVVE

niks uit – het was een bende. Door
de jaren heen hielden hulpverleners de
“euthanasieboot” af. Het was een openbaring en een opluchting toen met de behandelend psychiater van GGZ inGeest
euthanasie wel bespreekbaar bleek. Gesprekken met alle gezinsleden volgden.
De instelling besloot hem te helpen. Zijn
ouders raakten van slag. Praten over
euthanasie is één ding; maar nu werd het
concreet. Hij onderging een uitgebreid
onderzoek in het AMC of behandeling nog
mogelijk was. De diagnose was dat hij
een persoonlijkheidsstoornis had, depressief was en aan psychoses leed. Er
volgde een onderzoek naar autisme, weer
een ander naar zijn persoonlijkheidsstoornis. Alle specialisten concludeerden dat
hij onbehandelbaar was. De SCEN-arts
adviseerde positief.
‘De deur gaat open’
Zijn ouders reden hem naar een hospice.
De moeilijkste rit van hun leven. Onderweg brak het wolkendek. ‘De deur gaat
open, ze zijn klaar om mij te ontvangen’,
meldde René vanaf de achterbank. Onderweg kocht hij tompouces. Met zijn familie genoot hij daarvan, ’s avonds op
het dakterras. René brak de spanning
met zijn relaxte houding. Jan moest thuis
de verzekeringspas halen. Hij nam meteen die witte beker mee, met het embleem van René’s lagere school erop.
René’s laatste dag was rustig en mooi.
Hij had er vrede mee. Ze namen tijd voor
het afscheid. Zijn ouders hadden gezegd:
‘Doe het maar, je mag gaan van ons.’ Ze
bleven die laatste nacht bij hem. De volgende ochtend ging het niet goed. Hij
klaagde. ‘Mijn hoofd weegt drieënhalve
ton.’
Na een paar laatste sigaretten heeft hij
niet geaarzeld en het drankje opgedronken. Omringd door zijn familie is hij in
een diepe slaap geraakt. De arts heeft
na een uur een dodelijk middel toegediend. Snel daarna overleed hij. Zijn familie heeft zijn as op zijn verzoek uitgestrooid in de haven van Volendam. René
had jarenlang een seizoenskaart van de
plaatselijke FC. n
(De toetsingscommissie oordeelde dat
de behandelend psychiater heeft gehandeld volgens de zorgvuldigheidscriteria
van de euthanasiewet.)

In het kader van 40-jarig bestaan van de NVVE
blikken oud-voorzitters terug op hun periode bij de
NVVE en geven hun mening over de stand van zaken.

GEEN GUNST, MAAR RECHT
Toen ik in 1993 NVVE-bestuurslid werd, vond euthanasie plaats op basis
van de jurisprudentie sinds 1973. Het Schoonheim-arrest was voor het
Openbaar Ministerie de basis voor terughoudendheid bij de vervolging van
artsen bij euthanasie. Als vervolging niet kon leiden tot een veroordeling,
omdat de arts in een conflict van plichten redelijkerwijs niet verwijtbaar
op het euthanasieverzoek van betrokkene was ingegaan, kon de officier
van justitie seponeren.
In het arrondissement Alkmaar had de hoofdofficier van justitie (het latere
NVVE-bestuurslid Adelbert Josephus Jitta) een werkwijze geïntroduceerd
waarbij een arts op heel korte termijn te horen kreeg of geseponeerd zou
worden of niet. Dat leidde tot een aanzienlijke bereidheid bij artsen om
zo’n niet-natuurlijke dood te melden. Mede door het instellen van een afzonderlijk procesfonds was de NVVE in staat een financiële bijdrage te
leveren aan de verdediging van artsen en daarmee aan de ontwikkeling
van juridische argumentatie waarom hulp bij zelfdoding bij niet-lichamelijk
lijden gerechtvaardigd kan zijn (het Chabot-arrest).
Inhoudelijk gezien waren de mogelijkheden voor euthanasie en hulp bij
zelfdoding toen voldoende voor de praktijk die de meeste NVVE-leden
wilden. Toch hebben wij altijd voor legalisering gepleit om de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle betrokkenen te vergroten.
De weerspannigheid van de kabinetten Lubbers en Kok om te legaliseren
(tegen de herhaaldelijk onafhankelijk vastgestelde opinie van 80 procent
van de Nederlandse bevolking in) heeft voor procedurele vervetting gezorgd: de “verplichte” introductie van het oordeel van een tweede arts
(de SCEN-artsen) en de oprichting van toetsingscommissies. Bij iedere
vijf jaarlijkse evaluatie van de euthanasie- en hulp bij zelfdodingpraktijk
werd wel weer een nieuw procedureel argument gezocht om niet tot wetgeving over te hoeven gaan.
Het lijkt wel een Nederlandse ziekte: niet de deskundigheid en vaardigheid van degenen die iets moeten beoordelen is doorslaggevend, maar
het aantal beoordelaars/procedures/formulieren. De inconsistentie van
de Hoge Raad in het Brongersma-arrest, waarbij hij de Raad criteria uit
een wet die nog niet in werking was getreden “toepaste” op een zaak die
onder het oude regime beoordeeld had moeten worden (zie het Europees
verdrag voor de rechten van de mens) deed de zaak evenmin goed.
De huidige wet bevat nog steeds geen legalisering van euthanasie en
hulp bij zelfdoding; de wet bevat wel alle vervetting die in de jurisprudentie-periode ontbrak. Hoewel ik ondersteun dat de NVVE probeert de praktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding te verbeteren en te verruimen,
biedt de huidige wet daartoe nauwelijks mogelijkheden.
Het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) biedt echter
diverse invalshoeken voor een recht om zelf te beslissen over je leven.
Als een beroep daarop faalt vanwege een te beperkte uitleg van de bepalingen, lijkt mij internationale samenwerking met zusterverenigingen voor
aanpassing van het EVRM erg gewenst. Naast het streven voor een betere praktijk zou ik de NVVE graag zien als een mensenrechtenorganisatie, die nationaal en internationaal opkomt voor het meest fundamentele
mensenrecht: zelf te beslissen of je wilt leven en hoe het einde daarvan
vorm te geven. n
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(Advertentie)

Kinderdromen
Waar voor uw geld

Het geeft een rustig gevoel alles goed geregeld te hebben in de laatste fase van ons leven.
Met enige weemoed kijken wij ook terug op onvervulde dromen uit onze jongere jaren.
Kinderdromen waar maken
Misschien wilt u dan ook helpen om dromen van kinderen te vervullen, waarover zij
alleen maar fantaseren kunnen. Het zijn dromen van kinderen die gehandicapt door het leven
moeten en aan wie zoveel ontzegd blijft. Zij willen ook mee kunnen doen en erbij horen.
Daarvoor is veel nodig!
Uw geld wordt goed besteed
Stinafo zet zich in om die gehandicapte kinderen bij te staan met hulpmiddelen, aanpassingen
en onderzoek. Maar ook met aangepaste sport, spel en school.
Mogen zij op u rekenen?
Bedenkt u Stinafo in uw testament met een legaat of erfstelling? Uw hulp aan die kinderen
LVÀVFDDORQEHODVW+HW.HXUPHUN*RHGH'RHOHQJDUDQGHHUWXGDW6WLQDIRXZELMGUDJHJRHG
besteedt. Wilt u meer weten over Stinafo’s projecten en werkwijze kijk dan op www.stinafo.nl
De kinderen zijn u zielsdankbaar.

Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’

Treilerdwarsweg 91

91
2583 DA Den Haag
Giro 5155Treilerdwarsweg
2583 DA Den Haag
B61)BVWLQDIRLQGG

Tel (070) 351 27 84

info@stinafo.nl

Tel (070) 351 27 84
info@stinafo.nl
Fax (070) 350 11 16
www.stinafo.nl
Fax (070) 350 11 16
www.stinafo.nl


De zelfgekozen dood van Nel Verschuren-Klomp

‘IK BEN MOE, IK WIL NIET MEER’
Nel Verschuren-Klomp had genoeg van het leven en werd op basis van de nieuwe richtlijn van de KNMG door haar
huisarts geholpen bij het beëindigen van haar leven. Zoon Herman hield destijds een besloten blog bij voor de
familie. Dit artikel is gebaseerd op de inmiddels open blog ‘Moeder wil waardig weg’.
door Herman Verschuren

Maart 2010

Ik belde mijn moeder, om een afspraak voor Pasen te maken. ‘Ja, ik wil je nog wat zeggen. Ik heb een consulent van
Stichting de Einder geraadpleegd. Je weet dat ik mij de
laatste tijd snel voel aftakelen. Ik voel me voortdurend uitgeput. Ik wil liever niet meemaken dat ik in een verpleegtehuis terechtkom, of in een verzorgingshuis, met personeel
dat je, hoe goedbedoelend ook, vaak behandelt als een
kleuter. De consulent heeft me aangeraden te praten met
mijn kinderen. En met mijn arts.’
Ze was niet van plan om direct een eind aan haar leven te
maken. Ze wilde de spullen in huis hebben voor het geval
dát. Ik kon het respecteren, evenals mijn broer en zus. Tijdens een gesprek wees de consulent ons op de juridische
haken en ogen: wie meewerkt aan iemands dood, is strafbaar, ook als dat een zelfgekozen einde is. Praten mag,
steunen ook, aanwezig zijn zelfs ook, maar instructie en
praktische hulp zijn strafbaar, tot en met het fijnstampen
van de pillen en het aanreiken van de dodelijke vla. Je moet
dus zorgvuldig zijn. ‘Ze moet het echt zélf doen.’ (Dat valt
niet mee, met die handen, dacht ik nog.)

28 mei 2010

Een eerste gesprek met de arts. Moeder had mij en mijn
zus meegenomen. Het was mooi weer, de zon scheen, de
vogels floten. De arts zei toe te willen nadenken hoe hij
binnen de grenzen van de wet zou kunnen helpen. Ik vond
hem begripvol. En moeder werd ieder moment opgeluchter.
Het zou ongetwijfeld vervolgd worden, zagen we. Ze was
vastbesloten.
Ze begon volgens richtlijnen van Stichting de Einder medicijnen te verzamelen.

Augustus 2010

Een tweede gesprek met de arts, deze keer met mijn broer
erbij. Opnieuw steun. De arts opperde de mogelijkheid om
euthanasie te vragen. Maar moeder dacht dat ze dan al te
laat zou zijn. De consulent vroeg haar later: ‘Wat wilt u?’
‘Zelf bepalen wanneer het einde is’, zei moeder. ‘Dan moet
u dat volhouden’, aldus de consulent.
Moeder ging door met het verzamelen van medicijnen, per
internet, op haar oude laptopje. Ze had regelmatig gesprekken met haar huisarts en het was prettig te merken dat ze
hem waardeerde.
Ze was ‘niet depressief’, verzekerde ze hem en mij opnieuw. Maar ook geen levensgenieter. Ze schreef zichzelf
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Nel Verschuren
in jonger jaren

‘een levendige geest, met een bedroefd hart’ toe. Waar
dat laatste vandaan kwam, kon ze niet verklaren.
Mijn moeder was onderwijzeres tot ze trouwde. In 1946
was het niet gebruikelijk dat je dan zou doorgaan met
werken, wat ze had gewild. Ze werd later maatschappelijk
actief, vooral voor de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Ze was ook vanaf het begin tot aan haar dood
lid van de NVVE.

Februari 2011

Ik ging langs wegens haar verjaardag. Ze zei dat ze ‘toegroeide’ naar het einde, maar nog steeds zei ze ook nog
van het leven te genieten, ondanks moeheid.

Juni 2011

Na een gesprek met de consulent had ze een conceptdraaiboek voor haar zelfgekozen dood opgesteld en beslo-
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ten nog eens met haar dokter te praten. De datum zou,
volgens haar plan, het weekeinde van 15 oktober worden.
Soms vroeg ze zich af: waar ben ik mee bezig? Ze memoreerde dat haar consulent had gezegd: de grootste moed
heb je als je durft te erkennen dat je niet durft, en het niet
doet.’
Later stuurde ik haar een knipsel toe en daarop antwoordde ze met een brief, die een goed beeld geeft van haar
motieven. Een citaat:
‘Dat laatste, het niet begrijpen van mijn verlangen om
aan het leven een einde te maken, door anderen en
zeker door hen die ik lief heb, dát zit mij nog dwars.
Voor mij is de wens al bijna vanzelfsprekend: waarom
nog doorgaan? Er is alleen maar achteruitgang voor
mij, in een wereld en tussen mensen die steeds onbegrijpelijker voor me worden. Ik ga soms huilen als ik op
televisie iemand hoor, die in mijn taal mijn ideeën en
gedachten op rustige toon weet te verwoorden.’

18 juli 2011

Op 18 juli 2011 stuurde ze haar arts een brief, op diens
verzoek. (Later hoorde ik dat hij dat deed, omdat hij euthanasie overwoog.) Hieronder een verkorte versie. De onderstrepingen zijn van mijn moeder:
‘Het […] lijkt het mij zinnig om te beschrijven hoe voor
mij een gemiddelde dag is.
Meestal sta ik rond 7 uur in de morgen op, na een
onrustige nacht. Onrustig door mijn altijd tintelende
en pijnlijke vingers en doordat ik drie à vier keer moet
plassen en dan niet altijd direct erna in slaap kom.
Om op gang te komen doe ik wat buig- en strekoefeningetjes terwijl het theewater aan de kook komt.

‘Nu kan ik het nog zelf doen. Ik zie
maar al te goed hoe snel het kan gaan,
dat je niet meer kan’

Ik ga met thee en krant terug in bed. Na een half uur
heb ik genoeg moed om mij te wassen […], een
voortdurende één-armige oefening om niet te vallen,
evenals het aankleden. Mijn artrose-plekken smeer
ik in met mijn eigen olie […].
Het ontbijt heb ik meestal de vorige avond klaargezet
en ik zit erbij, dus kan ik uitrusten […].
Daarna afwassen, hangende aan het aanrecht want
het is staan en van staan en lopen word ik direct heel
moe. […]
Twee ochtenden in de week zijn voor de boodschappen (met rollator). […] Heen en weer naar C1000
rust ik vijf à zes keer. Zitten in de zon en naar mensen kijken vind ik best leuk, maar desondanks ben ik
als ik thuiskom uitgeput en heb meer dan een uur
rust en koffie nodig om dan mijn maaltijd op te warmen, te eten, op te ruimen en daarna ga ik rusten,
liggend ongeveer 1½ uur, waarbij ik ± ½ uur slaap.
[…]
Bij alles word ik begeleid door mijn prikkelende vingers, waarbij ik vaak dingen laat vallen, en vermoeidheid is mijn trouwe metgezel. Ik wil dit niet meer. […]
Ik merk dat dit hele proces gestadig erger wordt en
daar is nu beginnende incontinentie bijgekomen. Is
het verzorgingstehuis in het verschiet, maar dan blijven de ongemakken, samen met (nog) meer verveling. Dan ben ik mijn inspirerende uitzicht kwijt, met
op sommige momenten zijn stilten.
Ik wil niet meer verhuizen. En toen is de wens gekomen om zelf de dood te zoeken. En nu heb ik het bijna alleen nog maar over mijn lichaam gehad en niet
over verlies, verdriet en verlangen en de angst de
kinderen te overleven en dat wil ik niet.
De tweede vraag: waarom nu al? […] Nu kan ik het
nog, het zelf doen. […] Ik zie en weet maar al te goed
hoe snel het kan gaan, dat je dat niet meer kan.
En dat wil ik voorkomen. Ik ben moe, ik wil niet meer.
[…]’
Ze sloot het draaiboek bij.
Ze had nog gesprekken met ons en met haar jongere broer,
die ze in vertrouwen had genomen en in augustus regelde
mijn broer nog een dagje uit naar Zoutelande, de plaats
waar we veel zomervakanties hebben doorgebracht.

September 2011

Eind september kwam het bericht dat de arts euthanasie
aanbood. Doorslag gaven bovenvermelde brief met het
draaiboek. Moeder vroeg ons om raad: het aanbod luchtte
haar op omdat ze opzag tegen het ‘gedoe’ met die pillen,
maar ze was ook bang de regie uit handen te geven. ‘Doen’,
zeiden wij. ‘Dat geeft meer zekerheid en dan sta je er niet
alleen voor. Het valt niet mee om in je eentje al die pillen
fijn te stampen en als er dan een arts komt die je wil helpen, dan moet je dat dus doen.’
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11 oktober 2011
Zoutelande, augustus 2011
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Een laatste ‘gewone’ familiebijeenkomst, een afscheidsbijeenkomst bij moeder met broer, zus, mijn zoon, mij en mijn
geliefde. We haalden herinneringen op. Als er zwaarte was,
was die in ons hart. Zeker na afloop. Het was overwegend
stil in de auto.

14 oktober 2011

We waren er opnieuw: broer, zus, mijn geliefde en ik. We
troffen onze moeder kalm, moe, maar opgewekt aan, met
een verbandje om haar arm: er was een verpleegster langsgekomen die een aansluiting voor een infuus had aangebracht, voor als er iets mis zou gaan.
We praatten wat. Ze had er haar aandacht niet steeds bij,
maar glimlachte wel vaak. Ze maakte soms de indruk al
half vertrokken te zijn.
Toen kwam de arts. Mijn moeder ging op bed zitten. Ze bedankte ons voor de steun en aandacht die we haar hadden
gegeven. ‘Nu ga ik.’ Ze nam het dodelijke middel rustig
maar gestaag in. ‘Niet zo bitter als ik dacht.’ Kreeg daarna
toch nog wat vruchtenyoghurt om de smaak weg te halen.
Ging liggen, vouwde haar handen op haar buik, sloot haar
ogen, en wachtte af.

Laatste pagina in de agenda van Nel Verschuren

Binnen enkele minuten viel ze in slaap, daarna in een diepe slaap. Voor ons idee langzaam, maar toch werd haar
ademhaling snel zwakker en stopte. Moeder was niet
meer. Het was even na zes uur.
We waren zeer aangedaan. Maar het was een dood uit
duizenden, en zoals ze had gewild.

Juli 2012

Achteraf meldde de arts dat hij en mijn moeder in juli 2011
naar aanleiding van een nieuwe richtlijn van de KNMG gesproken hebben over de mogelijkheid van euthanasie. Zijn
besluit, na consultatie van collega’s, berustte op twee argumenten: ten eerste dat ‘de verzameling van ernstige beperkingen die jullie moeder ervoer ook kon optellen tot een
serieus lijden en een te rechtvaardigen verzoek om euthanasie’, en ten tweede dat ‘haar geheel alleen dood laten
gaan’ zou kunnen leiden tot ‘mogelijke complicaties of problemen die niet goed te overzien zijn.’ Daarom besloot hij
tot ‘een vervulling van haar wens op een veilige en niet
eenzame manier’.
Dat is gelukt. n
Het blog van Herman Verschuren is te lezen op:
moederwilwaardigweg.blogspot.com

YVON VAN BAALEN 
triagist Levenseindekliniek

OPLUCHTING EN VERDRIET
De jongste poes van het kwartet bij mij thuis woonde
sinds september vorig jaar bij ons. Ze werd gevonden met drie kittens in een loods met kleding. Lief
en rustig lag ze daar, zelf hartstikke jong en zorgend
voor haar kleintjes alsof ze het al jaren had gedaan.
Het hele stel kwam bij mij wonen en op een gegeven
moment gingen de kleintjes uit huis en bleef mama
bij mij. Zo gaat dat in dieren- en mensenlevens.
Drie weken geleden kwam ze ’s avonds niet eten. En
ook niet thuis slapen. Twee weken onzekerheid tot
een telefoontje van de dierenambulance duidelijkheid bracht: poes was gevonden, maar dood. Dit
bericht wilde ik niet horen, maar bracht toch ook een
zekere opluchting omdat ik nu wist waar ze was.
Einde aan de onzekerheid. Verdriet en opluchting
gingen hand in hand. Onzekerheid knaagt aan een
mens.
Drie maanden geleden kwam ik voor een eerste
gesprek bij een jonge vrouw die zich had aangemeld
bij de Levenseindekliniek. Door de telefoon al door
haar getroffen, raakte ze me per direct toen ik binnenkwam. Jong, flink invalide door haar aandoening
en vol belangstelling naar de wereld om haar heen.
Al jaren ziek en steeds meer invalide. Met pijn en
angst voor alles wat haar nog boven het hoofd hing.
Ze kon niet meer verder en koos voor een einde aan
haar leven. Zij was al een groot deel van haar onzekerheid voorbij. Had enorm gestreden met haar
geloof, de liefde voor haar ouders en omgeving en de
vraag of ze hen dit vroegtijdig en bewust overlijden
wel mocht aandoen. Om uiteindelijk voor zichzelf te
kiezen.
Ik snapte haar vraag, haar situatie, haar onmacht en
haar angst. Ik werk met volle overtuiging voor de
Levenseindekliniek. En wat deed ik? Ik heb in gedachten naar alle mogelijkheden gezocht die het leven
voor haar zouden kunnen verbeteren. Omdat ik het
zelf slecht kon verteren dat een lieve, levenslustige
jonge vrouw het leven moest verlaten omdat haar
lichaam het opgaf. Omdat ik van dat idee wel heel
verdrietig werd en het me een strijd bezorgde met de
‘waarom’-vraag waarop niemand een antwoord kan
geven.
De procedure liep door, de vrouw snakte naar de dag
van de uitvoering. ‘Eindelijk rust en geen pijn meer.’
Ze dronk met ferme slokken haar drankje en viel in
slaap.
En ik? Ik schoot in tranen. De opluchting die ik
voelde voor haar, maakte me niet minder verdrietig,
professional of niet. Ik had haar een ander bestaan
gegund. n
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IN BEELD

door Marijke Hilhorst

BIJ EEN MOOI LEVEN HOORT EEN MOOI EINDE

W

ie, geïnspireerd door de filosofie van de levenskunst, zorgdraagt voor zichzelf en streeft naar een mooi leven,
wenst zich ook een mooi eind van dat leven, meent Gerard Kind. Dat impliceert dat wij het tijdstip van onze

dood niet zomaar overlaten aan de natuur of laten afhangen van de nog immer groeiende mogelijkheden van de medische stand, want die lijkt geen boodschap te hebben aan kwaliteit van leven.
De regie houden, kan inhouden dat wij ‘te rechte tijd’ zelf ons leven beëindigen en met de rechte tijd bedoelt de auteur niet te laat, maar ‘voor de
grens is overschreden tussen de mogelijkheid van een leven naar eigen
waarden en een bestaan waarin die waarden door fysieke of geestelijke
aftakeling niet meer kunnen worden vervuld’.
Gerard Kind onderzoekt en weerlegt in De mooiste dood argumenten die
zoal ingebracht worden tegen het beëindigen van ons leven op een door
ons zelf gekozen moment, hij bekritiseert de bemoeienissen van de overheid daarmee en het feit dat die ons de middelen om goed uit het leven te
stappen onthoudt.
De auteur is geen academisch gevormde filosoof, maar duidelijk is dat hij
zich wel degelijk in de materie heeft verdiept. In zekere zin is het zelfs een
pre: zijn proza is van elke gewichtigdoenerij gespeend. Het boek is buitengewoon geschikt voor iedereen die eens – misschien voor de eerste keer
– over dit onderwerp wil lezen en het biedt zij die zich willen voorbereiden
op een discussie over euthanasie of die een diepgaand gesprek met partner, familie of arts willen aangaan, daarvoor handvatten te over. De geliefden die ons omringen moeten betrokken worden bij de besluitvorming,
vindt Kind, want ook al is voor de uiteindelijke beslissing dat dood beter is
dan leven geen gezamenlijke instemming nodig, het is wel zo plezierig om
op respect en begrip te kunnen rekenen.

Ook dat is liefde
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Het begin is schokkend. Er wordt hard
op een deur gebonsd. Laarzen trappelen. De politie forceert de toegangsdeuren van een appartement. Mannen dringen zich naar binnen en aan
hun gezichten valt af te lezen dat de
stank hun tegemoet slaat. Met natte
lappen voor neus en mond proberen
ze zich daartegen te wapenen. Achter
de met tape afgeplakte deuren van de
slaapkamer blijkt een dode vrouw op
bed te liggen, rond haar hoofd een
krans van verdorde bloemetjes, de ramen staan wagenwijd open.
In de twee uur die volgen leren we het
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Parijse appartement heel goed kennen, dan weten we waar de vleugel
staat, waar de keuken is, de badkamer, het kleine kamertje, de salon.
Hierbinnen speelt de film zich af. Hier
wonen George en Anne al sinds hun
trouwen, beiden zijn nu in de tachtig.
Hier brachten ze hun enige dochter
groot, hier gaven ze hun pianolessen,
zaten ze te lezen, aten ze, beminden
ze elkaar.
We zijn als kijker nog even getuige van
het laatste concert dat het echtpaar
bijwoont, dan gaat de voordeur dicht
om pas weer door de politie gewelddadig geopend te worden. In die tussentijd krijgt Anne een hersenbloeding die
haar halfzijdig verlamt. Ze laat George
beloven haar niet naar een verpleeghuis te brengen. De sympathieke George – meesterlijk gespeeld door JeanLouis Trintignant (82) – verzorgt zijn al
even bewonderenswaardige vrouw –
schitterend vertolkt door Emmanuelle
Riva (85) – buitengewoon liefdevol.
Hun levens zijn in al die jaren innig met

Gerard Kind • De mooiste dood. Filosofie
van een welgekozen levenseinde •
Uitgeverij Ad. Donker • E 17,50

elkaar verstrengeld geraakt, toch zijn
ze duidelijke individuen gebleven. Ze
gaan nog steeds zorgvuldig, hoffelijk
zelfs, met elkaar om en respecteren
elkaars eigenheid. Als blijkt dat de ingehuurde verpleeghulp dit niet opbrengt, wordt zij door George ontslagen, al valt de zorg hem zwaar en verslechtert Anne’s conditie snel.
In de hele film zie je dat liefde een
werkwoord is, geen toestand. Wat er
van de liefde wordt gevraagd verandert, grenzen worden opgerekt en uiteindelijk vallen liefde en dood hier samen. Het zou geen film van Michael
Haneke zijn – die er volkomen terecht
een Gouden Palm voor kreeg – als dit
moment niet schokkend was. Dat is
het wel. Amour is een gepassioneerd,
pijnlijk, prachtig, verontrustend drama.
Amour • Film van Michael Haneke • Met
Emmanuelle Riva, Jean-Louis Trintignant
en Isabelle Huppert • Draait in verschillende bioscopen in het hele land.

IN BEELD

Emoties van de achterblijver
Predikante en wetenschapper Edith
Plantier promoveerde in 1994 op Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat.
Theoretisch wist ze alles van rouwverwerking, nu wilde ze als achterblijver
eens vanuit haar ‘emotie’ schrijven
over ‘kracht hervinden na de dood
van dierbaren’ zoals de ondertitel
luidt. Een autobiografie wil ze het niet
noemen, hoewel het daar verdacht
veel op lijkt.
Er sterven nogal wat geliefde mensen
in dit boek. Zoveel dat de tel niet is bij
te houden. De eerste is haar – veel
oudere – man die vredig thuis sterft
na door haar te zijn verzorgd. Dan volgen er opa’s, oma’s, tantes, ooms,
haar ouders, neven, nichten en dierbaren die niet tot de directe familie
behoren. Stuk voor stuk werden ze zeventig, tachtig, negentig, niemand
stierf onverwacht. Toch heeft Plantier
het er heel erg moeilijk mee gehad.
Er waren heus mensen die haar bijstonden, maar even zo velen die haar
het leven lastig maakten. ‘Zo word je
extra gekwetst door onhandigheid of
onwetendheid, onverschilligheid of
puur winstbejag.’ Ze vraagt zichzelf
hardop af wat dit met een mens doet,
zonder daar een antwoord op te kunnen geven. Vroeger, toen het nog puur
theorie was, wist ze het wel, nu vallen
haar alleen de
praktische zaken
die je moet regelen rond iemands
dood al vreselijk
zwaar.
En, heeft pastor
Plantier na tweehonderd pagina’s
haar kracht hervonden? Nee. Ze
is blijven steken
in verongelijktheid, somberte, boosheid. Het is één grote jammerklacht
en dat ze ook dat zelf grif toegeeft,
maakt het boek er helaas niet interessanter op.
Edith Plantier • Ik zag mijzelf in liefde en
in rouw • Uitgeverij Ten Have • E 16,95

in onze samenleving weet wat de ziekte inhoudt en hoe je met dementerende mensen kunt omgaan. Om te
helpen bij het verspreiden van kennis
en ervaringen is dit boek verschenen
en is er een website gelanceerd waarop iedereen zijn eigen verhaal kwijt
kan:
www.mijnpartnerwordtdement.nl.
Een
hoofdstuk
over dementie en
euthanasie zou
ernstig uit de
toon vallen in
deze gids. Wat u
wel mag verwachten zijn talloze
tips: hoe de dag
door te komen,

welke zorg te zoeken, hoe een dementerende veilig thuis te houden, wanneer vrijwillige of onvrijwillige opname
in een verpleeghuis aan de orde is en
hoe verpleeghuizen eruit zouden moeten zien in een ideale situatie.
Daarnaast vele oefeningen onder meer
in bewust communiceren en in aanpassen van uw beleving, plus lijstjes
voor wie meer wil horen, lezen of zien
over elk afzonderlijk onderwerp. Kortom een nuttig werkje voor iedereen
die ontdekt dat zijn partner dementeert.
Sabya van Elswijk • Mijn partner wordt
dement. Een praktische gids voor de
verzorgende familie • Uitgeverij SWP •
E 14,90

ARTSEN COMMUNICEREN SLECHT
De Belgische Ann Vermeiren stierf in november 2011 aan borstkanker. Dit
boek gaat over de laatste maanden van Ann die tijdens haar leven werkte als
zelfstandig stressconsulente. Als ze
hoort dat er geen kans meer is op herstel en ze zich realiseert dat elke behandeling die haar nog wordt geboden
de kwaliteit van leven alleen verder doet
afnemen, besluit ze een eind aan haar
lijden te maken. ‘Het was de moeilijkste
beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Als je kiest moet je vooral weten
wat je wilt.’ Dat weet ze. In aanwezigheid van haar man krijgt ze in het ziekenhuis euthanasie. Een waardig en indrukwekkend einde.
In het boek komt de – soms keiharde –
confrontatie met de medische wereld
aan de orde. De boodschap die Vermeiren wil meegeven is glashelder: artsen
communiceren niet, of niet goed genoeg. En er gaat veel mis, meestal ten
gevolge van systeemfouten. Het eindeloos lange wachten is daar maar een
voorbeeld van.
Het boek besluit met een beschouwing van Anns man, managementprofessor Marc Beulens, die in de vorm van een open brief aan zijn oud-studenten
ziekenhuismanagement persoonlijke ervaringen afzet tegen academische
knowhow, in de hoop dat zij die voor het beleid verantwoordelijk zijn, meelezen en er uiteindelijk toch iets verandert. Het zou geen toeval moeten zijn dat
ze kennis nemen van de inhoud, dit boek zou tot de verplichte literatuur moeten behoren.

Hulpgids bij dementie
Sabya van Elswijk, de auteur van deze
zelfhelpgids, is er van over tuigd dat
dementie draaglijk wordt als iedereen

Ann Vermeiren • Kies en bemin je keuze. Zelfzorg bij je levenseinde •
Uitgeverij Lannoo • E 14,99
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Al vijftien jaar tekent Peter de Wit cartoons voor
Relevant over het zelfgewilde levenseinde. Artsen, patiënten

en leken wordt hierin een humoristische spiegel voorgehouden
rond dit toch nog altijd moeilijk bespreekbare onderwerp.
Maar ook dokter Sigmund, die sinds 1994 dagelijks in de
Volkskrant verschijnt, krijgt regelmatig patiënten over de vloer
die het leven uitzichtloos en ondraaglijk vinden.
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In ‘We gaan u eens lekker doodmaken’ zijn de beste
cartoons en strips gebundeld.

In 1995 won Peter de Wit de VSB-Publieksprijs voor zijn boek Sigmund Eerste Sessie
en in 1999 ontving hij de Stripschapprijs voor
zijn gehele oeuvre.
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Uitgave De Harmonie i.s.m. de NVVE •
hardcover, 64 pagina’s • ISBN 9789076168715

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
NVVE kunnen leden het boekje (met een winkelwaarde
van h 12,50) bestellen voor h 5,- incl. verzendkosten

via de bon die is meegehecht in deze Relevant of via

www.nvve.nl/uitgaven.
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LEVENSEINDEKLINIEK VOLDOET AAN BEHOEFTE

Op het NVVE-congres over de Levenseindekliniek op 1 november 2012 in Den Haag werd de praktijk van de kliniek
van alle kanten belicht.
door Leo Enthoven
‘In het begin was er, zoals te verwachten, kritiek, argwaan
en zelfs afwijzing. Ons werk moet elke toets der kritiek kunnen doorstaan en kan dat ook, want we doen niets schimmigs over de rand. Integendeel, we blijven binnen de wet.’
Met deze woorden opende Jan Suyver, voorzitter van de
Stichting Levenseindekliniek, op 1 november 2012 het Congres Levenseindekliniek: noodoplossing of dé oplossing? in
Den Haag.
Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht UvA, zette
de juridische aspecten op een rijtje inclusief de inmiddels
bekende zorgvuldigheidseisen. Hij zei: ‘In algemene zin past

de Levenseindekliniek binnen het kader van de wet. Het
gaat om de praktijk.’ Hij bepleitte een evaluatie op basis van
een lange periode.
Petra de Jong, directeur NVVE en tot 1 november projectdirecteur Levenseindekliniek, zei dat de kliniek ambulante
teams had geformeerd, omdat de meeste mensen thuis
willen sterven. Ze gaf de cijfers over de Levenseindekliniek
in de eerste acht maanden (zie pag. 4).
Huisarts, SCEN-arts en Levenseindekliniek arts Constance
de Vries deed verslag van de euthanasie van een dame van
90 jaar die ‘leed aan een gekweld lichaam’. Ze noemde als
kenmerkend voor de Levenseindekliniek patiënt: 1. niet-terminaal, 2. eigen arts wil niet helpen, 3. voldoet aan zorgvuldigheidscriteria, 4. een psychiatrische voorgeschiedenis
maakt artsen kopschuw. Thera van den Berg belichtte vervolgens de rol van verpleegkundigen binnen de Levenseindekliniek.
Rogier van Boxtel, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Menzis, kwam met het nieuws dat zijn organisatie hulp door
de Levenseindekliniek vergoedt (zie pag. 13). Hij vindt de
Levenseindekliniek passen in de voortschrijdende discussie
over de euthanasiepraktijk. ‘Als de kliniek aan de regels
voldoet, is er voor ons geen reden financiering ervan af te
wijzen.’
Wilma Lourens-Cleuren vertelde over haar persoonlijke ervaringen. Haar man had MS en was verlamd van zijn nek tot
zijn tenen. Artsen weigerden aan zijn euthanasieverzoek te
voldoen. Een Levenseindekliniek arts heeft uiteindelijk euthanasie toegepast. ‘De euthanasie, waar mijn man zich,
hoe vreemd het ook mag klinken, op verheugde, is heel sereen verlopen. Hij zag de arts als zijn verlosser.’
Willie Swildens-Rozendaal, voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie, meldde dat de Levenseindekliniekartsen in alle 13, tot dat moment beoordeelde, ge-

vallen zorgvuldig hadden gehandeld. Zij constateerde dat
de Levenseindekliniek behalve voor de patiënt ook aandacht heeft voor de behandelend arts die het euthanasieverzoek van de patiënt niet kan of wil inwilligen.
Sandra Martino, bestuurslid en teamleider bij het Zwitserse
Dignitas, vertelde dat euthanasie in Zwitserland verboden
is, maar hulp bij zelfdoding niet. Overigens staat bij het werk
van Dignitas waardig leven voorop en komt waardig sterven
daarna. In de afgelopen veertien jaar hielp Dignitas ongeveer 1400 mensen om op een risicoloze en pijnloze manier
een einde aan hun leven te maken.
Wim Distelmans van de Vrije Universiteit Brussel verschafte een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van
zaken in België. Bijna vierhonderd Vlaamse LEIF-artsen
(LEIF: LevensEinde Informatie Forum) geven ondersteuning
aan collega artsen en verzorgen voorlichting. België kent
eveneens ambulante teams (UL-teams, UL=Uitklaring Levenseindevragen).
Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies artsenorganisatie KNMG, kraakte een kritische noot. ‘De NVVE legt te veel
de focus op het bespoedigen van de dood’, betoogde hij.
‘De KNMG is niet overtuigd van nut en noodzaak van de
Levenseindekliniek.’ Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde en SCEN-arts, bracht naar voren dat ‘artsen
soms hun tuinhekjes sluiten voor het lijden van de patiënt’.
Ze bepleitte een onderzoek naar de redenen waarom sommige artsen weigeren aan euthanasie mee te werken.
Voor een uitgebreid verslag, zie www.nvve.nl/congreslk

Media weren NVVE

In het afgelopen jaar hebben verschillende media geweigerd informatie van de NVVE te plaatsen. Plus Magazine,
de Gemeente Den Haag, Mediq Apotheek en VAMP, het
blad voor vrouwelijke artsen, weigerden inhoudelijke informatie over euthanasie en de wilsverklaringen te verspreiden uit angst dat deze aanstootgevend zou kunnen
zijn voor lezers of bezoekers. Plus Magazine besloot een
speciaal katern over wilsverklaringen af te zeggen vanwege de katholieke signatuur van het blad. Daardoor blijven 1 miljoen lezers onkundig van inhoudelijke informatie
over euthanasie en hulp bij zelfdoding. De Gemeente
Den Haag weigerde plaatsing van NVVE-vlaggen tijdens
het Congres Levenseindekliniek. Mediq Apotheek wilde
op haar beeldschermen geen informatie over NVVE-wilsverklaringen presenteren. En VAMP weigerde een advertorial over wilsverklaringen. De NVVE is geschokt dat uitgevers en directies in deze tijd nog steeds geloven dat zij
hun publiek inhoudelijke berichten over het zelfgewilde
levenseinde moeten onthouden, terwijl 95 procent van
de Nederlanders geen problemen heeft met euthanasie.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING NVVE
zaterdag 27 april 2013, 11.00 uur
World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag
De NVVE bestaat veertig jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering en
het aansluitende middagprogramma op 27 april 2013 in Den Haag zal
daar bij worden stilgestaan. Het middagprogramma belicht de jongste mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging: de Levenseindekliniek.
Programma
Vanaf 10.30		 Registratie & ontvangst met koffie
11.00 - 12.30		Algemene Ledenvergadering NVVE
		 onder leiding van voorzitter mr. dr. Margo Andriessen
Agenda
1. Opening door voorzitter NVVE
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ALV d.d. 28 april 2012
4. Jaarverslag 2012
5. Financieel verslag en jaarrekening 2012
6. Voorstel tot decharge van het bestuur
7. Beleid en begroting 2013 op basis van
		 a. Jaarplan 2013
		 b. Begroting 2013
8. Statutenwijziging
9. Bestuursverkiezing
10.	Voorstel tot herbenoeming leden van de Commissie
		 van Beroep, zoals bedoeld in artikel 18 van de
		 statuten		
11. Sluiting		
12.30 - 13.30 		 Lunch
13.30 - 16.00		 Middagprogramma
		Het middagprogramma staat in het teken van de
		 Levenseindekliniek met lezingen en workshops,
		 die gegeven worden door deskundigen van de kliniek.
		 Ook heeft u de gelegenheid een kijkje te nemen in de
		 kliniek zelf, op loopafstand van het World Forum.
16.00		 Afsluiting met een borrel
	
		 U kunt zich aanmelden met de antwoordkaart in
		 deze Relevant of via www.nvve.nl/alv
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NVVE genomineerd voor Issue Award 2013

De NVVE is genomineerd voor de Issue Award 2013 voor het oprichten
van de Levenseindekliniek. Volgens de jury toont de NVVE hiermee veel
lef. De kliniek was in 2012 wereldnieuws, zowel in de media, de medische
wereld als de politiek. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon
of organisatie die een belangrijk issue op de politieke en maatschappelijke
agenda heeft gezet. Op 21 januari wordt de award uitgereikt in de Schouwburg Amstelveen.

Vacature bestuur
NVVE

BESTUURSLID
Door afronding van de statutaire
zittingsperiode van mevrouw
drs. A. Baars-Veldhuis is de functie
van bestuurslid vacant. Door
wijziging van de portefeuilles binnen
het bestuur, wordt gezocht naar een
kandidaat met financiële deskundigheid. Benoeming zal tijdens de
Algemene Ledenvergadering op
27 april 2013 worden bekrachtigd.
Belangstellenden voor de vacature
wordt gevraagd daarvan blijk te
geven. Uw sollicitatie is welkom tot
1 februari 2013 bij k.deruig@nvve.nl,
directiesecretaresse.
Profiel
Van de kandidaat wordt verwacht:
•	Affiniteit met de doelstellingen
van de NVVE
• Financiële deskundigheid
•	Bestuurlijke deskundigheid,
ondersteund door een persoonlijke
visie
• Sociaal en communicatief vaardig
• In staat de benodigde tijd en
energie te investeren
• Actieve deelname aan/in een voor
de NVVE relevant netwerk
Sollicitatiegesprekken met een
delegatie van het bestuur en de
directie behoren tot de selectieprocedure.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
dr. P.M. de Jong, directeur NVVE,
tel. 020-5315916 of
mevrouw mr. dr. M.F. Andriessen,
vooorzitter NVVE, 06-54750039.
Ook als u iemand
voor deze positie
meent te kunnen
aanbevelen, wordt
u verzocht contact
op te nemen.

DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
telefoon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden,
h 0,10 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 17.00 uur
internet
website: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

wel of niet behandelen. Aan het behandelverbod is de clausule ‘voltooid leven’ toegevoegd.
> Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet
meer kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
> Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde niet gereanimeerd te willen
worden (h 37,50).

worden aangepast aan de wens van de te
bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand of beurzen, events en symposia. Vanuit de stand
wordt voorlichting gegeven aan bezoekers.
Deze stand kan op verzoek van derden ook
op locatie worden ingericht. Info: Karina
Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail:
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.

DIENSTEN
Ledenondersteuningsdienst Leden van de
NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen
en problemen rond het vrijwillig levenseinde.
n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige medewerker van
de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
n Presentatiedienst De Presentatiedienst van
de NVVE verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en gastlessen over keuzes
rond het levenseinde. De lezingen kunnen
n

WILSVERKLARINGEN
Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsverklaringen uit waarin u kunt laten
weten wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 10,- voor het hele pakket (in
viervoud).
> Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder
welke omstandigheden u zou willen dat de
arts euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de clausule ‘dementie’ toegevoegd.
> Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van

n

B e s tu u r N V V E :
mr. dr. M.F. Andriessen
(voorzitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vicevoorzitter)
mr. A.V. van Nierop (secretaris)
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
(auditcommissie)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
dr. ir. R.D. Woittiez
Directeur:
dr. P.M. de Jong

(Advertentie)

LEDENOVERLEG 14 MAART 2013 UTRECHT
Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben NVVE-leden de gelegenheid om voorafgaand aan de
Algemene Ledenvergadering (ALV) tijdens het Ledenoverleg met elkaar van gedachten te wisselen over beleidsstukken van de ALV, waaronder het jaarplan en de begroting. Het doel is bovenal
om uw ideeën over de voornemens van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVE-leden.
Desgewenst is er ruimte en tijd om gezamenlijk amendementen op die voorstellen te formuleren.

U bent welkom op
donderdag 14 maart 2013, 19.30 uur
Vergadercentrum Hoog-Brabant
Radboudkwartier 23, Utrecht
U kunt zich aanmelden middels de in deze Relevant meegehechte
antwoordkaart of via www.nvve.nl/ledenoverleg.
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40 JAAR NVVE

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering 2013 wordt op zaterdag 27 april 2013
vanaf 11.00 uur gehouden in het World Forum, Churchillplein 10, Den Haag.
Zie voor de agenda pagina 26.

40 JAAR NVVE
In 1973 begon de NVVE in de huiskamers van het Friese Vinkega. Patiënten van dokter Postma,
die terechtstond voor het geven van euthanasie aan haar zieke moeder, verenigden zich om
euthanasie wettelijk mogelijk te maken in Nederland. De NVVE heeft in de afgelopen veertig
jaar grote mijlpalen behaald, zoals de invoering van de euthanasiewet, acties om voltooid
leven op de kaart te krijgen en de oprichting van de Levenseindekliniek in 2012.
Tijdens de ALV wordt bij het jubileum van de NVVE stilgestaan.
Het middagprogramma, vanaf 13.30 uur, staat in het teken van de Levenseindekliniek.
Volg deze middag met workshops en lezingen die gegeven worden door deskundigen van
de kliniek én bezoek zelf de Levenseindekliniek, op loopafstand van het World Forum.

U bent van harte welkom!
Aanmelding via de antwoordkaart in deze Relevant
of via www.nvve.nl/alv

